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TIIVISTELMÄ  

Kuhmon taajamatiet, Kainuuntie  ja Koulukatu, sa-
neerattiin  v. 1992  valmistuneiden suunnitelmien 
mukaan. Suunnitelmia tarkistettiin ennen raken-
tamista uusimpien taajamatieohjeiden suuntaan, 
mutta niiden henkeen ei kaikilta osin päästy, esi-
merkiksi nopeusrajoitus säilytettiin  50 km/h.  

Taajamateiden ajoradat kavennettiin  8  metriin  ja 
 teiden molemmille puolille rakennettiin kevytlii-

kenteen väylät. Kauppakatujaksoilla jalankulku  ja 
 pyöräily erotettiin toisistaan pintamateriaalilla. 

Neljään keskeiseen liittymään asennettiin liiken-
nevalo-ohjaus  ja  eteläinen sisääntuloliittymä ra-
kennettiin kiertoliittymäksi. Lisäksi yksi liittymä 
kanavoitiin. Pääosaan suojateitä rakennettiin 
keskisaarekkeet tien ylitystä helpottamaan. Py-
säköintiä sijoitettiin ajoradan viereen pysäköinti-
taskuihin  ja  liikkeiden edustalle. 

Koulukadun  uudet tiejärjestelyt valmistuivat loka-
kuussa  1993  ja Kainuuntien tiejärjestelyt  loka-
kuussa  1994.  

Taajamakuva 
Tiesaneeraus  on  kohentanut Kuhmon keskustan 
liikennemiljöötä kaupunkimaisempaan suuntaan. 
Useissa kohdissa pintamateriaalien käyttö  ja 
saarekeratkaisut  hajottavat kokonaisuuden liian 
pieniksi osiksi, mikä ei rauhoita mittakaavaltaan  ja 
arkkitehtuuriltaan  kirjavaa taajamakuvaa. 

Tiesuunnittelussa  käytetyt keinot ovat maltillisia, 
mikä sinänsä sopii perusilmeeltään vaatimatto-
maan ympäristöön. Toisaalta erityisiä kohokohtia 
ei ole saatu aikaan. 

Kainuuntiellä tilavaikutelma  on  kehittynyt positiivi-
sesti: ajorata  on  kaventunut, kun kevytliikenteen 
väylien lisätila  on  otettu siitä  ja reunakivet täs-
mentävät  ilmettä katumaiseksi. 

Koulukadun tietila  on  leveä  ja puurivien  poistami-
nen  on  tuonut tilan kokonaisuudessaan esiin. Ka-
dun itäpäässä rakennukset ovat yksikerroksisia  ja 

 useiden lattiataso  on  ajoradan  pintaa alempana, 
mikä osaltaan korostaa aukeaa, maaseutumaista 
taajamakuvaa. Keskustan ainoassa kaupunki-
maisessa katuympäristössä - torin kohdalla - to-
teutetut Kainuuntien  ja Koulukadun ajoratojen 
halkaisut  korkealla istutetulla keskikaistalla sekä 

 Ii  ittymään  sijoitetut korkeat opastusportaal  it  ovat 

yllättäviä  ja  huonosti paikan henkeen sopivia rat-
kaisuja. 

Parhaimmillaan katuympäristö  on  rauhallisen  pik-
kukaupunkimaista,  joskin näitä jaksoja  on  vähän. 

Istutukset  on  toteutettu  ja  niitä  on  hoidettu huolel-
lisesti. Ne voivat hyvin  ja  tuovat taajamakuvaan 
voimistuvan myönteisen tekijän. Betonireunakivet 
näyttävät kestävän huonosti. Betoni kiveyksen  hit

-täminen  suoraan asvalttiin aiheuttaa rispaantuvan 
 ja epäsiistin saumakohdan.  Taajamien keskus- 

toissa  on  käytettävä kestäviä materiaaleja  ja  yksi-
tyiskohdat  on  hiottava selkeiksi  ja  kestäviksi. 

LIIkenne  
Ennen saneerausta Kuhmon taajama-alueella oli 
tapahtunut vuosina  1987-1991  yhteensä  76  polii-
sin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta, joista  1  oli 
johtanut kuolemaan  ja  26  henkilövahinkoon.  Hen

-kilövahinko-onnettomuuksista  20  oli kevytliiken
-teen  onnettomuuksia:  13  jalankulkijaonnetto-

muutta,  6  polkupyöräonnettomuutta  ja  1  mopo- 
onnettomuus. 

Saneerauksen jälkeen, 	ajalla 	1.10.1994- 
31 .3.1996,  Kainuuntiellä  on  tapahtunut  5  poliisin 
ilmoittamaa onnettomuutta, joista  2  oli henkilöva-
hinkoon johtanutta kevytliikenteen onnettomuutta. 
Koulukadulla  on  ajalla  1.11.1993-31 .3.1996  ta-
pahtunut yhteensä  6  poliisin ilmoittamaa liikenne-
onnettomuutta, joista yksi oli kuolemaan johtanut 
jalankulkijan päälleajo  ja  kaksi loukkaantumiseen 
johtanutta kevytliikenteen onnettomuutta. Henki-
lövahinko-onnettomuuksien onnettomuusaste ei 
ole pienentynyt. Tosin aineisto  on  liian pieni luo-
tettavien johtopäätösten tekemiseen. 

Autoliikenteen määrät olivat Kainuuntiellä  ja Kou-
lukadulla  saneerausten jälkeen tehdyissä lasken-
noissa pienempiä kuin ennen saneerausta teh-
dyissä laskennoissa. Keskustan ulkoinen liikenne 
(sisääntulojaksot) ei ollut laskennoissa vähenty-
nyt niin voimakkaasti kuin keskustan sisäinen lii-
kenne. Liikenteen vähenemistä selittänee pikem-
minkin taloudellinen  lama  kuin keskustateiden 
saneeraus. Tätä ilmiötä ei kuitenkaan selvitetty 
tutkimuksin. 

Läpikulkuliikenteen määrään parantamistoimen-
piteillä ei ole ollut vaikutuksia, ei myöskään käy-
tettyyn reittiin. 



Liikennevalo-ohjaus aiheutti jonoja  ja viiveitä 
 myös pääsuunnille, joissa niitä ei aikaisemmin 

suuremmilla liikennemäärilläkään ollut. Valo-oh-
jaus varmistaa sivuteiltä päätielle liitymisen, mutta 
odotusajat  ja  jonot olivat osin aiempaa suuremmat 
valojen suosiessa pääsuunnan liikennevirtaa. 
Valo-ohjaamattomissa liittymissä  ja tonttiliitty

-missä odotusajat olivat aiempaa pienemmät, kos-
ka valo-ohjaus katkoo pääsuunnan liikennevirtaa 

 ja liikennemäärät  ovat pienemmät. 

Mittausten mukaan autojen keskinopeudet olivat 
Kainuuntiellä laskeneet selvimmin Peuranpolun 
kiertoliittymän  ja Hyryntien  valo-ohjatun liittymän 
lähellä. Kauppakatujaksolla nopeudet olivat myös 
laskeneet jonkin verran. Maksiminopeudet  sen 

 sijaan olivat jopa nousseet, mikä aiheutunee lii-
kennemäärän vähenemisestä  ja  valo-ohjauksen 
"oikean  rytmin"  löytymisestä. Koulukadun kaup-
pakatujaksolla ajonopeudet olivat hieman laske-
neet  tai  pysyneet entisellään, mutta nousseet  si-
sääntulojaksolla. Maksiminopeudet  olivat jopa yli 

 70 km/h  molempiin suuntiin ajettaessa. Liikenne- 
määrien väheneminen, pyöräilijöiden siirtyminen 
pois ajoradalta sekä suora, leveä, hidasteeton 
ajorata houkuttanevat kasvattamaan ajonopeu  k- 
sia  keskustasta päästyä  tai  sinne  tultaessa.  Sa-
neerausratkaisuja  (mm. nopeusrajoitusta  ja  ra-
kenteellisia ratkaisuja) tulisikin tarkistaa siten, että 
ajonopeudet saataisiin alemmiksi  koko  taajama- 
osuudella, myös hiljaisina aikoina. 

Ajonopeuksien  aleneminen keskustaosuuksilla 
 ja liikennemäärän  väheneminen  on  alentanut 

melutasoa, mutta liikennevaloista lähtevä kiih-
dyttävä liikenne sekä korkeat keskisaarekkeet 
ovat kasvattaneet melutasoa. 

Haastattelut 
Asukkaat olivat haastattelujen perusteella aikai-
sempaa tyytyväisempiä autoliikenteen, jalankulun 

 ja  pyöräilyn turvallisuuden tunteeseen. Jalanku-
lulle  ja pyöräilylle  varatut alueet saivat selvästi ai-
kaisempaa paremmat arvosanat asukkailta, mutta 
jalankulun  ja  pyöräilyn sekoittuminen aiheutti ar-
vostelua. Pääteille liittyminen oli heidän mieles-
tään helpottunut selvästi.Tieympäristön viihtyi-
syyden asukkaat kokivat parantuneen huomatta-
vasti. Valaistusta  ja  teiden kuntoa sekä istutuksia 
kiiteltiin. 

Saneerauksen jälkeen vaaralliseksi koettiin edel- 
leen Koulukadun  ja Sepänkadun  liittymä niin  au- 

toliikenteen  kuin kevytliikenteenkin kannalta. Ajo- 
nopeuksia pidettiin edelleen liian kovina. Torin 
kautta kulkevaa "oikotietä" asukkaat arvostelivat 
vaaratilanteiden aiheuttajaksi. 

Pysäköintialueiden  suunnittelu tulisi huomioida 
taajamien kaavoituksessa niin, että tarpeeksi 
keskeiselle alueelle varataan alue yleiseen pysä-
köintiin. Tällä kenties voitaisiin vähentää liikkeen 
edestä toisen liikkeen eteen ajamista  ja  lisättäisiin 
kävellen suoritettavaa asiointia. 

Huoltoliikenteen  edustajat eivät kokeneet liiken-
nejärjestelyjen juuri parantuneen, mutta eivät 
huonotuneenkaan. Taajamatien saneerauksella 
ei voidakaan ratkaista kaikkia huoltoliikenteen 
ongelmia. 

Huoltopisteiden  sijoituksen suunnitteluun tulisi 
kiinnittää huomiota  jo kaavoitusvaiheessa ja  tar-
kastaa viimeistään rakennuslupavaiheessa niin, 
ettei huoltoliikenne joudu esim. peruuttamaan 
taajamatien poikki  tai kevytliikenteen  väylän yli. 

Liike-elämän edustajat olivat aikaisempaa tyyty-
väisempiä kevytliikenteen järjestelyihin  ja tieym-
päristöön. 

Kunnossapitokustannukset  olivat nousseet niin 
kesä- kuin talvikunnossapidossakin. Talvikun-
nossapidon kustannusnousun arvioidaan olevan 
noin  50%. 

Talvikunnossapito  on saneeratuilla  teillä pienipiir-
teisempää  ja suuritöisempää  kuin ennen  ja lunta 

 joudutaan kuljettamaan pois jonkin verran enem-
män. Muutamat kapeat saarekkeiden kohdat 
hankaloittavat aurausta. Pienipiirteisyys ei ole 
kuitenkaan niin suuri ongelma kuin ennakkoon 
pelättiin. Mielekkäällä tehtävien jaolla tielaitos, 
kaupunki  ja kiinteistöt  hoitavat kunnossapidon 
yhdessä. 



The  Kuhmo  Urban Road  lmprvement:  Summary of the follow-up study.  

Keyterms:  before-after studies, follow-up, narrowing of the roads, noise, non-vehicular traffic, opinions, parking, road plan-
ning, townscape, traffic environment, traffic studies, urban roads 

SUMMARY 

The layout of the roads through  Kuhmo,  called 
Kainuuntie and Koulukatu, were renovated ac-
cording to the plans which were completed in 
1992. The plans were revised before the con-
struction work towards the new directives con-
cerning urban roads. However, these goals were 
not completely achieved; for example, the speed 
limit was retained (50 km/h). 

The carriageways of the roads were narrowed to 
8 metres and pedestrian and cycle ways were 
built on both sides of the roads. ln the shopping 
street sections, the pedestrian and cycle traffic 
was separated from each other by surface mate-
rial. The four central intersections were equipped 
with traffic lights and the southern entry junction 
was made as a gyratory intersection. Besides, 
one intersection was canalised. The main part of 
the pedestrian and cycle crossings was equipped 
with refuges to facilitate crossing of the road. The 
parking arrangements included parking squares 
on the side of the carriageway and in front of 
shops. 

The new road arrangements on Koulukatu were 
finished in October 1993 and on Kainuuntie in 
October 1994. 

The  townscape  

The renovation of the road has given the traffic 
environment in the centre of  Kuhmo  a more ur-
ban look. At many points the use of surface mate-
rials and the pedestrian refuges split the whole-
ness into too small parts, which does not har-
monize the townscape, too varied in view of 
scale and architecture. 

The solutions applied to the road layout are mod-
erate, which, as such, suits well to the basically 
modest looking environment. On the other hand, 
there are no noticeable features to highlight the 
townscape. 

On Kainuuntie, the feeling of space is better than 
before; the carriageway has been narrowed be-
cause its sides have been used to give space for 
the pedestrian and cycle ways, and the kerb-
stones give the road a more streetlike look. 

The road space on Koulukatu is wide and the re-
moval of the lines of trees has revealed the space 
in its entirety. The buildings at the eastern end of 
the street consist of one-storied houses, many of 

them having floor level lower than the carriage-
way surface, which contributes to the open, rural 
look of the townscape. ln the only townlike street 
environment in the centre of the town - by the 
marketplace - the  splittings  of the carriageways 
of Kainuuntie and Koulukatu by a high, planted 
middle strip, and the high road sign portals 
placed at the intersection are startling and badly 
suited to the spirit of the place. 

At its best, the street environment is peaceful and 
small-townlike, but there are only few of such ar-
eas, anyway. 

The plantings have been implemented and main-
tained carefully. They are well and add a pleasing 
feature to the townscape, the positive effect of 
which will strengthen in time. The concrete kerb-
stones seem not to wear well. Connecting the 
concrete pavement directly to asphalt has result-
ed in a splittering and untidy joint. ln population 
centres durable materials should be used and 
the details should be clear and hard-wearing. 

Traffic 

According to the police, there have been 76 traf-
fic accidents, one leading to death and 26 involv-
ing personal injury, in the central area of  Kuhmo 

 within the period of 1987 to 1991 before the road 
improvements. 20 of the accidents involving per-
sonal injury were light traffic accidents: 13 in-
volved pedestrians, 6 involved cyclists and 1 a 
moped-driver. 

Since the road improvements, from 1.10.1994 - 
31 .3.1996, the police have been notified of five 
traffic accidents on Kainuuntie, two involving 
pedestrians or cyclists and leading to personal in-
jury. On  Koulutie,  from 1.11.1993 to 31.3.1996, the 
police have been notified of six traffic accidents, 
one leading to the death of a pedestrian run over 
by a car and two leading to personal injury to pe-
destrians or cyclists. The rate of the accidents in-
volving personal injury is not lower than before. On 
the other hand, the data available are not extensi-
ve enough to draw reliable conclusions. 

The surveys carried out before and after the ren-
ovation scheme show that the volumes of motor 
traffic on Kainuuntie  ja  Koulukatu  are lower than 
before. The traffic flow outside the centre (entry 
ways), on the other hand, has not decreased as 
much as the traffic in the centre of the town. The 
decrease in the traffic volumes is probably ex-
plained by the economic depression at that time 



rather than the road improvements in the centre 
of the town. However, the effect of this phenome-
non has not been studied. 

The volume or routes of through-traffic have not 
been changed due to the improvements. 

The signal-control of the traffic caused queues 
and delays also in the main directions, where 
such had not happened even at the times of high 
traffic volumes. The signal-control ensures entry 
from side roads to the main road, but the waiting 
times and queues can be longer, as the traffic 
lights are in favour of the traffic flow in the main 
direction. At intersections without signal-control 
and at entries to private properties, the waiting 
times were shorter than before, because the sig-
nal-control breaks the traffic flow in the main di-
rection and the traffic volumes are lower. 

Measurements show that, on Kainuuntie, the av-
erage car speeds have decreased most clearly 
near the Peuranpolku gyratory intersection and 
the Hyryntie signal-controlled intersection, ln the 
shopping street section, the speeds had also de-
creased somewhat, whereas the maximum 
speeds had even increased, resulting probably 
from the decrease in the traffic volumes and "find-
ing" the right rhythm of the traffic lights. ln the 
shopping street section of Koulukatu, the road 
speeds had decreased a little or remained the 
same, but increased on its entry road. The maxi-
mum speeds were as high as over 70 km/h in both 
driving directions. The decrease in the traffic vol-
umes, the moving of the cyclist to their own roads 
and the straight, wide carriageway without low-
ered speed limits, are tempting the drivers to in-
crease their speeds after leaving the centre or 
while entering it. The renovation solutions (e.g. the 
speed limit and structural solutions) should be re-
vised so that the road speeds could be decreased 
within the whole road section, also in quiet times. 

The decrease in the traffic speeds in the centre 
sections and the lower traffic volumes have low-
ered the noise level, whereas the traffic starting 
off accelerating from the traffic lights and the high 
middle refuges have increased the noise level. 

Interviews 

According to interviews, the residents were more 
satisfied than before with the safety of motor, pe-
destrian and cycle traffic. The areas reserved for 
pedestrians and cyclists were regarded much 
highly than before, but the mixing up of the pe- 

destrian and cycle traffic drew some criticism. ln 
the residents' opinion, it was considerably easier 
than before to enter the main roads, and the new 
road environment was considered much more 
pleasant than before. The lighting arrangements, 
the condition of the roads and the plantings re-
ceived praise. 

After the road improvements, the intersection of 
Koulukatu  ja Sepänkatu  was still considered dan-
gerous, in view of both motor and light traffic. The 
road speeds were still regarded as too high. The 
residents felt that the "shortcut" across the mar -
ketplace was a source of danger situations. 

Parking should be taken into account in the plan-
ning of densely populated areas by reserving an 
area for public parking in the immediate centre or 
very near to it. By doing so, driving from one shop 
to another could possibly be reduced and shop-
ping and similar activities on foot increased. 

The maintenance operators felt that the traffic ar-
rangements had not neither improved nor wors-
ened due to the road improvements. By means of 
this kind of road renovation, on the other hand, it 
is not possible to solve all problems with the 
maintenance traffic. 

The placement of the maintenance points should 
be taken into account already at the planning 
stage of the townscape and checked at the 
construction stage, at latest, in order to prevent 
the maintenance vehicles e.g. backing across 
the main road or over pedestrian and cycle ways. 

The representatives of business-life were more 
satisfied than before with the light traffic arrange-
ments and the road environment. 

The maintenance costs had increased noticeably 
both in the summer and winter seasons. Accord-
ing to calculations, the cost increase in winter 
maintenance is approx. 50 %. 

The winter maintenance on the renovated roads 
is more small-scale and requires more work than 
before, as well as more snow has to be transpor-
ted away. A few narrow sections by the refuges 
make ploughing more difficult. However, the 
small-scale solutions are not as problematic as 
the authorities were afraid of. By dividing the dif-
ferents tasks in a meaningful way, the road au-
thorities, the town and the private properties can 
take care of the maintenance together. 



Förbättring av  Kuhmo  tätortsväg. Sammandrag av uppföljningen. 

Nyckelord: avsmalning, buller, före-efterstudier, GCM-trafik, tätortsvägar, åsikter, parkering, trafikmiljö, trafiksäkerhet, trafik-
undersökningar, tätortsbild, uppföljning, utsläpp, vägprojektering 

SAMMANDRAG  

Kuhmo  tätortsvägar, Kainuuntie och Koulukatu, 
sanerades i enlighet med  planer  som blev färdiga 

 1992.  Planerna reviderades före byggandet i rikt-
ningen av  de  nya tätortsvägsinstruktionerna, 

 men  deras anda kunde inte uppnås i alla delar. 
 Till  exempel hastighetsgränsen  50 km/h  bibe-

hölls. 

Körbanarnas  bredd minskades  till 8 m  och leder 
för gång-, cykel- och mopedtrafik anlades  på 

 ömse sidor av vägarna.  På  affärsgatuavsnitten 
avskildes gång- och cykeltrafiken från varandra 
med ytmaterial.  På de  fyra centrala anslutninga-
rna infördes trafikijusstyrning, och  den södersta 

 infartskorsningen byggdes som  en  cirkulerande 
anslutning. Dessutom kanaliserades  en  anslut-
ning.  På de  flesta övergångställena infördes refu-
ger för att underlätta övergång. För parkering in-
fördes parkeringsfickor bredvid körbanan och 
framför butikerna.  

De  nya vägarrangemangena  på Koulukatu  blev 
färdiga i oktober  1992  och  på Kainuuntie  i okto-
ber  1994.  

Tätortsbild 

Förbättringen av tätortsvägarna gav trafikmiljön i 
 Kuhmo  centrum  en  mera stadsmässig karaktär.  I 

 flera punkter splittrar användningen av ytmaterial 
och  ref uger  helheten i för små delar, vad som inte 
lugnar  den  brokiga tätortsbilden när det gäller 
skala och arkitektur.  

De  medel som användes i vägplaneringen  är 
 moderata, vad som passar som sådan  på  denna 

miljö, vars baskaraktär kännetecknas av 
anspråkslöshet.  Man  har ändå inte kunnit åstad-
komma speciellt blickfångande strukturer.  

På Kainuuntie är  utrymmesintrycket mer positivt 
 än  tidigare: körbanan  är  smalare,  då extra  utrym-

me för 0CM-lederna har tagits från vägsidorna, 
och kantstenarna ger vägen  en  mera gatu mässig 
karaktär. 

Vägutrymmet vid Koulukatu  är bred,  och avlägs-
nande av trädraderna har avslöjat utrymmet i sitt 
helhet. Byggnaderna  på  östra gatuändan  är en-
våniga  och golvnivån  på  flera av dem ligger lägre 

 än  gatuytan, vad som understryker  den  vida, 

landsbygdsmässiga  tätortsbilden.  I den  enda 
stadsmässiga gatumiljön i  Kuhmo  centrum - vid 
torget -  är de  vidtagna åtgärderna, såsom spjälk-
ning av körbanarna  på Kainuuntie  och Koulukatu 
medelst  en  hög, inplanterad mittremsa samt vid 
anslutningarna placerade höga vägvisningspor-
taler överraskande och lämpar sig dåligt  till  plat-
sens anda.  

På de  bästa avsnitten  är  gatumiljön fredlig och 
småstadsmässig, fastän sådana områden finns 
bara några. 

Planteringarna har utförts och sköts om om-
sorgsfullt.  De  mår  bra  och ger tätortsbilden ett 
positivt intryck som kommer att bli starkare med 
tiden. 

Det verkar att kantstenarna av betong inte håller 
 bra.  Anslutning av stenläggning av betong direkt 
 till  asfalt orsakar  en  sprickande och osnygg  fog. 

På  tätortscentrumen måste hållbara  material  an-
vändas och detaljerna vara klara och hållbara. 

Trafik 

Före saneringen har  1987 - 1991  inom  Kuhmo 
 tätorten  till  polisens kännedom kommit samman-

lagt  76  olyckor, varav  en  har varit  en  dödsolycka 
och  26  orsakat personskada. Tjugo av  person - 
skadeolyckorna inblandade 0CM-trafikanter:  13 

 var fotgängarolyckor,  6  var cykelolyckor och  1 en 
 mopedolycka. 

Efter saneringen har  1.10.1994 - 31 .3.1996 till 
 polisens kännedom kommit fem olyckor som in-

träffat  på Kainuuntie,  varav två har varit GCM-
olyckor med personskada. Mellan  1 .11 .1994  och 

 31.3.1996  har  till  polisens kännedom kommit 
sammanlagt  sex  olyckor som inträffat  på  Koulu- 
katu,  varav  en  har varit  en  körning över  en  fot-
gängare med dödlig utgång och två GCM-olyckor 
med påföljande personskada. Olycksgraden av 
personskadeolyckorna har inte minskat.  Men 
man  måste ta hänsyn  till  att materialet  är  för litet 
för att dra tillförlitliga slutsatser. 

Biltrafikflödet  på Kainuuntie  och Koulukatu var 
vid  de  trafikräkningar som utfördes efter sane-
ringen mindre  än  vid  de  trafikräkningar som utför-
des före. Trafikflödena utanför centrumet (infarts-
vägar) minskade däremot inte  så  mycket som 
trafiken inne i centrumet.  Den  minskade trafiken 
kan förklaras snarare av depressionstiden  än  sa- 



neringen  av vägarna i centrumet.  Man  har ändå 
inte utrett detta genom undersökningar. 

Vägförbättringen har inte  haft  någon effekt  på 
 genomfartstrafiken eller genomfartsrutten. 

Trafikljusstyrningen orsake t.o.m.  köar och för-
dröjningar också i huvudriktningar, där dessa inte 
tidigare observerats, t.o.m. vid större trafik-
mängder. Trafikljusstyrningen säkerställer tillträ-
de från sidovägarna  till  huvudvägen,  men  vänte-
tiderna och köarna var längre genom att ljusen 
favoriserar trafikflödet i huvudriktningen.  I  kors-
ningar utan ljusstyrning och tomtanslutningar var 
väntetiderna kortare  än  tidigare, eftersom 
ljusstyrningen bryter trafikflödet i huvudriktning-
en och trafikmängderna  är  mindre  än  tidigare. 

Mätningarna visar att bilarnas medelhastigheter 
 på Kainuuntie  hade minskat mest nära  till 

Peuranpolku  cirkulerande anslutning  and  Hyryn- 
tie ljusstyrda  anslutningen.  På  affärsgatuavsnit-
tet hade hastigheterna också minskat något. 
Maximihastigheterna hade däremot ökat, troli-
gen  på  grund av  den  minskade trafikmängden 
och "hittande" av  den  rätta rytmen av Ijuss-
tyrningen.  På  affärsgatuavsnittet av Koulukatu 
hade körhastigheterna minskat något eller blivit 
oförändrade,  men  ökat  på infartsträckan. Maxi-
mihastigheterna överstigade t.o.m. 70 km/h  i 
båda körriktningar.  Den  minskade trafiken, flytt-
ningen av cykeltrafiken  till  sina egna cykelvägar 
samt  den  raka, breda körbanan utan  en  effektiv 
begränsning av hastigheten lockar bilisterna att 
använda högre körhastigheter när  de  lämnar 
centrumet eller kör  på  infartsvägarna. Sane-
ringslösningarna (hastighetsgränsen och  de 

 strukturella lösningarna, med mera) borde 
revideras  så  att körhastigheterna kunde sänkas 
inom det hela tätortsområdet, också  under  stilla 
tider.  

De  lägre körhastigheterna  på  vägarnas centrum-
avsnitt och  den  minskade trafiken har gjort att 
trafikbullret har minskat.  Men  trafik som accele-
rar från trafikljusen samt  de  höga refugerna  på 

 vägarnas mittremsor har ökat bullernivån. 

Intervjuer 

Invånarna var enligt enkäten mera nöjda  än  tidi- 
gare säkerheten för bil-, fotgängar- och cykeltra- 
fiken. Enligt invånarna var  de  för GCM-trafiken 

reserverade områdena mycket bättre  än  tidigare, 
 men en del  kritik fick uppbiandning av fotgängart-

rafiken med cykeltrafiken.  De  tyckte att vägmil-
jöns trivsamhet hade förbättrats betydligt och var 
mycket nöjda med belysningen, vägarnas skick 
och planteringarna. 

Anslutningen mellan Koulukatu och Sepänkatu 
upplevdes ännu farlig med hänsyn  till  både bil- 
och GCM-trafik.  Man  tyckte att körhastigheterna 
var vidare för hög. "Genvägen"  via  torget kritise-
rades för att orsaka farliga situationer. 

Planering av parkeringsområden borde tas hän-
syn  till  vid tätortsplaneringen  så  att ett område för 
allmän parkering reserveras  på  ett tillräckligt cen-
tralt område i staden. Genom detta kunde  man 

 kanske minska biltrafik mellan affärerna och öka 
uträttande av ärenden  till  fots. 

Operatörerna i underhållstrafiken tyckte inte att 
trafikarrangemangen förbättrats,  men  inte heller 
försämrats.  Men  genom sanering av  en  tätorts-
väg kan  man  inte lösa alla  problem  med under-
hållstrafiken.  

Man  borde fästa hänsyn  till  placering av under-
hållspunkterna redan vid planeringsskedet och 
kontrollera detta senast vid byggnadskedet  så  att 
underhållstrafiken kommer inte att  t. ex.  backa 
tvärs över tätortsvägen eller över GCM-leden. 

Representanterna av affärslivet tyckte att 
arrangemangen av GCM-trafik och vägmiljön var 
bättre  än  tidigare. 

Underhållskostnaderna hade ökat  under  som- 
mar- och vintermånaderna. Enligt räkningarna  är 

 kostnadsökningen för vinterunderhållet  ca. 50 %. 

På de  sanerade vägarna utförs vinterunderhållet 
i mindre skala, det  är  mer arbetsdrygt och  man 

 måste köra bort mera snö  än  tidigare. Några 
smala ställen vid  ref ugerna  försvårar plogningen. 

 Den  lilla skalan  är  emellertid inte  så  stort  problem 
 som  man  väntade  på  förhand. Genom  en  vettig 

arbetsfördelning kan vägväsen, staden och fast-
igheterna sköta om underhållet tillsammans. 



ALKUSANAT  

Kuhmon keskustan uusien tiejärjestelyjen tavoitteena  on  ollut erityisesti liikenneturvallisuuden  ja  taajama- 
ympäristön parantaminen. Koulukadun uudet tiejärjestelyt valmistuivat syksyllä  1993  ja Kainuuntien  jär-
jestelyt syksyllä  1994.  Liikennevalo-ohjaus valmistui lokakuussa  1994,  mutta niiden ajoitusta muutettiin 
vielä loppusyksylläl  995.  

Seurannan avulla  on  pyritty saamaan suunnittelijoille mandollisimman selkeitä tietoja tehtyjen ratkaisu-
jen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen, liikenteen toimivuuteen  ja  ympäristön viihtyisyyteen. 

Seuranta  on  tehty kandessa vaiheessa. Ennen teiden parantamista tehtiin tutkimukset kesäolosuhteissa 
syyskuussa  1992  ja talviolosuhteissa  helmikuussa  1993.  Tiejärjestelyjen  valmistuttua tutkimukset tehtiin 
kesäolosuhteissa syyskuussa  1995  ja talviolosuhteissa  helmikuussa  1996.  

Käsillä olevaan selvitykseen  on  koottu tiivistelmä seurannan tuloksista. Tarkemmat tulokset taajama- 
kuvan muutoksista, liikenteen mittauksista  ja laskennoista  sekä asukkaiden haastatteluista  on  raportoitu 
erillisissä tielaitoksen sisäisissä julkaisuissa "Kuhmon taajamateiden parantaminen. Seurantatulokset, 

 osat  1-3"  (julkaisunumerot  27-29/96,  TIEL  4000142 a-c).  

Tutkimukset  on  tehty Tielaitoksen keskushallinnon toimeksiannosta, josta yhdyshenkilönä  on  ollut liiken-
teeseen kuuluvissa osissa tieinsinööri Saara Toivonen  ja taajamakuva-asioissa arkkitehti  Ulla Priha  Tien - 
pidon suunnittelusta. Konsulttityöstä ovat vastanneet  DI  Seppo Karppinen,  Dl  Maija Krankka  ja  piirtäjä 

 Tina  Ruuth Esisuunnittelijat  Oy:stä. Taajamakuvatarkastelun  on  tehnyt arkkitehti  Jukka  Turtiainen Arkki-
tehtitoimisto  Jukka  Turtiainen Oy:stä. Melumittaukset  ja -tarkastelut  on  tehnyt  Dl Heikki  Tuominen Suo-
men Akustiikkakeskus Oy:stä. Ajoanalysaattoritutkimukset  on  tehnyt VTT. 
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KAINUUNTIEN  JA  KOULUKADUN PARANTAMISTOIMENPITEET  

1 SEU  RANNAN TAVOITTEET 

Kuhmon taajamateiden seurannan tavoitteena oli 
saada tietoa taajamateiden parantamisen vaiku-
tuksista liikenneturvallisuuteen, liikenteen toimi-
vuuteen  ja taajamaympäristöön  sekä mitattavien 
tekijöiden että ihmisten mielipiteiden perusteella. 
Tavoitteena oli saada suunnittelijoille mandolli-
simman selkeää tietoa taajamatien erilaisten rat-
kaisujen vaikutuksista.  

2  KUHMON TAAJAMA 

Kuhmo sijaitsee Oulujärven vesistön itäpäässä 
Lentuajärven  ja Ontojärven  välisellä kannaksella, 
hieman yli  100 km  Kajaanista itään. Lähimpään 
suurempaan taajamaan Sotkamoon  on  matkaa 
noin  60 km.  Venäjän rajalle  on  matkaa noin  55 
km.  Kuhmo toimii laajan maaseutukunnan palve-
lukeskuksena  ja  Kuhmon kamarimusiikkitapahtu

-man  innoittamana kulttuuripaikkakuntana, jossa 
 on  tapahtumia ympäri vuoden. 

Kuhmon keskusta  on  sekä rakenteeltaan että 
taajamakuvaltaan kaupunkimainen taajama. 
Maasto  on  tasaista,  vain  kirkko kohoaa matalalla 
kankaalla muun ympäristön yläpuolelle. Taajama 
sijaitsee luonnonkauniiden vesistöjen rannalla. 
Erityisesti Lammasjärvestä laskeva Pajakkajoki 
muodostaa poikkeuksellisen, mieliin painuvan 
maisemakokonaisuuden. Taajaman pääkaduilta 
vesistöä ei kuitenkaan havaitse.  

Keskusta  on  rakennettu ruutu kaavaan. Myös taa-
jaman läpi kulkeva seudullinen  tie (kantatie 76  ja 

 maantie  912) on  sijoittunut osaksi ruutukaavaa. 
Maantie tekee taajaman keskustassa  90  asteen 
käännöksen, Kainuuntie muuttuu Koulukaduksi. 
Tähän kulmaan  on  kehittynyt selkeä taajaman 
keskipiste, johon  on  rakennettu erityisesti kesäi-
sin vilkkaasti toimiva tori. 

Keskustan rakennuskanta  on  pääkadun varrella 
 2-3  kerroksisia asuin-  ja liikerakennuksia.  Vallit-

sevana taajamassa  on  kuitenkin pientalora-
kentaminen. 

Taajama  on  laajentunut viimeisten  15  vuoden ai-
kana voimakkaasti. Kasvu  on  tapahtunut pääosin 
omakotialueiden rakentamisena. Laajeneminen 

 on  ollut hallittua, uudet alueet liittyvät hyvin 
keskustaan. Lähiömäistä rakentamista ei varsi-
naisesti ole ollut. Taajama  on  ajat sitten jättänyt 
taakseen tyypillisen raittikirkonkylän piirteet 
kyläkuvastaan. Taajamateitä  hall itsevina  ovat 
tyypilliset pikkukaupungin pääkadun ominaisuu-
det. 
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Kuva  3/1.  Yleiskartta  taajama teiden parantamistoimenpiteistä. 
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KAINUUNTIEN  JA KOULUKADUN PARANTAMISTOIMENPITEET 

3 KAINUUNTIEN JA KOULUKADUN 
PARANTAMISTOIMENPITEET  

Ennen taajamateiden parantamista Kainuuntien 
 ja Koulukadun ajoratojen leveydet  olivat  11,0 m. 

 Tiet olivat linjauksiltaan suorat. Kainuuntien mo-
lemmilla puolilla oli  2-2,5 m  leveät jalkakäytävät. 
Koulukadun kauppakatujaksolla oli myös molem-
minpuoliset noin  2-2,5 m  leveät jalkakäytävät. 
Pyöräteitä ei Kainuunteillä eikä Koulukadun 
kauppakatujaksolla ollut. Koulukadun sisääntulo- 
jaksolla Peuranpolun  ja Metsäkadun  välillä ajora

-ta  oli kaartuvaja  sen  leveys oli  7 m. Tien  eteläreu
-nalla  oli erillinen  2,5 m  leveä jk+pp-tie,  joka oli 

erotettu ajoradasta  n. 4 m  leveällä istutuskaistal
-la.  Yleiskartta taajamateiden parantamistoimen-

piteistä  on  esitetty kuvassa  3/1.  

Taajamateiden  parantamisen keskeisimpinä ta-
voitteina olivat liikenneturvallisuuden  ja kevytlil-
kenteen  olosuhteiden parantaminen sekä sivu- 
teiltä päätielle liittymisen helpottaminen.  Paranta-
mistoimenpiteet  koskivat Kainuuntietä välillä 
Peuranpolku - Koulukatu (noin  1 km)  ja Kouluka-
tua  välillä Kainuuntie - Vienantie (noin  1 km).  Toi-
menpiteet suunniteltiin pääosin vuonna  1986  il-
mestyneiden taajamatieohjeiden  mukaisesti. Joi-
takin ratkaisuja tarkistettiin rakentamista ennen  ja 
sen  aikana  v.1993  ilmestyneen uuden suunnitte-
luoppaan henkeen, mutta nopeusrajoitus jäi  50 
km/h,  eikä näin  ollen  toteutettu erityisiä nopeutta 
alentavia järjestelyitä. 

Koulukatu  välillä Torikatu - Vienantie parannettiin 
toukokuun  ja  lokakuun välillä  v. 1993  ja  muu  osa 

 eli Kainuuntie  ja Koulukatu  välillä Kainuuntie -  To
-rikatu  toukokuun  ja  lokakuun välisenä aikana  v. 

1994  Liikennevalo-ohjaus kytkettiin toimintaan 
syksyllä  1994.  

Kainuuntielle  ja Koulukadulle  toteutetut toimenpi-
teet ovat seuraavat. 

* Taajamatiejakson eteläpäässä  oleva  Kai
-nuuntien  ja Peuranpolun nelihaaraliittymä 

 muutettiin kiertoliittymäksi  (d=30 m).  Kohta 
toimii taajaman sisääntuloporttina Sotkamon 
suunnasta tultaessa. 

* 	Kainuuntien/Hyrynsalmentien, Kainuuntien/ 
Könninmäentien, Kainuuntien/Koulukadun  ja 

Koulukadun/Torikadun liittymät kanavoitiin  ja 
 varustettiin liikennevaloilla. Koulukadun  ja 

Rajakadun  liittymä kanavoitiin. 

Ajorata kavennettiin  8,0  metriin. 

Teiden molemmilla puolilla  on  reunatuella 
ajoradasta  erotettu  3,5-4,0 m  leveä jalankul-
ku-  ja pyörätie. Kainuuntien kauppakatujak-
solla  sekä Koulukadun kauppakatujakson 
pohjoispuolella jalankulku  (2,75 m) on  erotet-
tu pyöräilystä  (2,0 m)  erilaisen pintamateri-
aalin (betonikiveys/asfaltti) avulla. 

* 	Pysäköinti  on  erotettu kevytliikenteestä si- 
joittamalla pysäköintiä ajoradan varteen tien 
suuntaisiin pysäköintitaskuihin sekä 
vinopysäköintitaskuihin, jotka  on  erotettu 
ajoradasta kapealla  (1,0 m)  saarekkeella. 

* 	Kainuuntie kavennettiin  7,0  metriin Vienan- 
tien eteläpuolella olevan suojatien kohdalla. 

Suojateiden kohdille  rakennettiin saarekkeet 
valo-ohjattujen liittymien lisäksi Kainuuntielle 
Markkulankujan  ja Könninmäentien  välille  ja 

 hotelli Kainuun kohdalle. Vienantien liittymän 
eteläpuolella  ja Markkulankujan  liittymässä 
suojatiesaarekkeita ei ole. Markkulankujan  ja 
Könninmäentien liittymien  välissä olevalta 
suojatieltä  on  myös tontille ajo. 

Koulukadulle suojatiesaarekkeet  rakennet-
tiin Rajakadun  ja Metsäkadun  välille noin  70 

 metrin välein, Koulukadun  ja Piilolantien 
 sekä Koulukadun  ja Sepänkadun liittymiin. 

Virkatien  liittymässä suojatiet ovat saarek-
keettomat. 

Nopeusrajoitus säilytettiin  50 km/h.  

Kuvissa  3/2-3/9 on  esitetty tiejärjestelyjä ennen 
teiden parantamista  ja  nykytilanteessa. 
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Kuva  3/2.  Peuran polun kiertoliittymä etelän  ja  pohjoisen suunnista. 



Kuhmon  taajamateiden  parantaminen. Yhteenveto seurannasta 
	 17  

KAINUUNTIEN  JA KOULUKADUN PARANTAMISTOIMENPITEET 

iiøl _ 

, 

Peuranpolku 

:'  'Il  

I  
::. 

:: 

uIuuI••••••_I  r  titi  

'Mr'  __  . 

liikenne-
valot  

Kuva  3/3.  Taajaman sisääntulokohta Kainuun tien  ja  Peuran p0/un liittymässä. Kiertoliittymä toimii 
sisääntuloporttina. 
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Kuva  3/4.  Kainvuntien kauppakatujaksoa  nykytilanteessa. Joissakin kohdissa jalka  kä  yta  välle  on  joudut-
tu rakentamaan portaat liikkeiden sisäänkäyntien korkeusasemien vuoksi. 
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KAINUUNTIEN  JA KOULUKADUN PARANTAMISTOIMENPITEET  

Kuva  3/6. Koulukadun kauppakatujaksoa  nykytilanteessa.  Tien  eteläpuolella jalankulkuja polkupyöräily 
ovat yhdistetyllä väylällä, pohjoispuolella ne  on  erotettu väylän erilaisilla pintamaterlaaleilla. Kevytliikenne 
käyttää myös liikkeiden edustoja. 
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Kuva  3/10.  Koulukadun sisääntulokatujaksoa  nykytilanteessa Heikuran kaupan seutuvilta. 
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VAIKUTUS  TAAJAMAKU  VAAN  

•-:.A  

Kuva  4/1.  Vesitiet  olivat aina  1920-luvulle asti tärkein  liikkumisväylä  Kuhmon pitäjän alueella. Ennen 
maantien rakentamista  1800-luvun puolessa välissä kuljettiin vesitse myös Kajaaniin  ja  Ouluun.  

Kuva  4/2.  Näkymä  1930-luvulta  Kainuuntieltä Maitokujan  (nyk.  Markkulankuja) kohdilta  kohti 
 Könninmäentietäja  taustalla näkyvää  Suojeluskuntataloa,  jonka kohdilla nykyisin sijaitsee hotelli.  
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4  VAIKUTUS TAAJAMAKU VAAN 

 4.1  Johdanto 

Tiesaneerauksen taajamakuvaan  aiheuttamien 
vaikutusten selvittämiseksi  on  taajamatien  näky-
mät valokuvattu analyysin pohjaksi ennen  ja  jäl-
keen tien saneerauksen. Kuvaukset  on  tehty sa-
moista kohdista kesällä  ja  talvella. Kuvauksen yh-
teydessä  on  maastossa tarkasteltu taajamakuvan 
yksityiskohtia.  

4.2  Taajamakuvan  historiasta 

Ensimmäinen kylä sijaitsi Lammasjärven salmen 
toisella rannalla Kuhmonniemellä, jonka nimisenä 
pitäjä säilyi aina vuoteen  1935  ja  josta kylä  on  siir-
tynyt nykyiselle paikalle. Kainuussa alettiin polttaa 

 1700-luvun lopulla tervaa, joka kuljetettiin veneil-
lä Ouluun  ja  myöhemmin Kajaaniin kun rautatie- 
yhteys  sinne  valmistui. 

Kylä kasvoi alkuun vapaasti Pajakkakosken ylä- 
puolisen poukaman rannalle. Nykyinen kirkko 
valmistui vuonna  1816.  Vesireitit säilyivät tär-
keimpänä liikenneväylänä  1900-luvun alkuvuosi- 
kymmeniin asti pitäjän sisäisessä liikenteessä. 

 (Kuva  4/1).  Maantieyhteys Sotkamoon saatiin 
valmiiksi  1856.  Liikenne siirtyi vesiltä maanteille 

 1920-luvulla  ja  pitäjässä oli vuosikymmenen 
puolivälissä maanteitä  jo  200 km.  

Kunta teetti Kirkonkylään ensimmäisen raken-
nuskaavan  jo  vuonna  1906.  Tämän ruutukaavan 
mukaan taajama alkoi myös vähitellen rakentua. 
Kylän keskus sijoittui sataman  ja  nykyisen  Kai

-nuuntien  väliselle alueelle. Kirkonkylän pääraitin 
muodosti vanha Kajaanista  ja Sotkamosta  tuleva 
maantie, joka sijoittui nykyisten Kirkkotien  ja Kon-
tionkadun vaiheille.  Taajama kasvoi loivasti kum-
puilevalle kankaalle. Rakenne oli hajanainen  ja 

 rakennuskanta vaihtelevaa, mutta monet yksittäi-
set pihat muodostivat selkeitä umpikortteleita. 

 (Kuva  4/2).  

Arkkitehti  Otto-livari  Meurman suunnitteli uuden 
rakennuskaavan  1938-1940.  Kirkonkylän raken

-n  uskan nasta  merkittävä  osa  tuhoutui Talvisodas- 

Kuhmon keskustan rakennuskanta  on  hitaasti ke-
hittyneille maaseututaajamille tyypilliseen tapaan 

 i kärakenteeltaan,  mittakaavaltaan  ja arkkitehtuu-
riltaan  kirjavaa. 

Nykyistä taajamakuvaa leimaa  sodan  jälkeinen 
rakennuskanta  ja  uudemmat liike-  ja liikeasuinra-
kennukset,  joita  on  tasaisesti eri vuosikymmeniltä. 

 1940-  ja  50-lukujen puisista asuin-  ja liikeraken-
nuksista  on  vielä muutamia jäljellä. Lammasjär

-yen  rantaan  on  muodostunut puistomaiseen met-
sikköön hajalleen sijoitettujen julkisten rakennus-
ten vyöhyke: kirkko  ja  kirjasto Pajakkakosken lä-
heisyydessä sekä terveyskeskus, koulu  ja  Kuh-
mo-tab  ylempänä järven rantavyöhykkeellä. 

 (Kuva  4/3).  

Taajamaku  van  vahvuudet lähtötilanteessa 
*  Selkeä ruutukaava 
* Koulukatu  päättyy komeasti korkeaan valkoi-

seen koulurakennukseen. 
*  Katua rajaavat Kainuuntien osalla tiiviit julkisi-

vujen rivistöt. 
*  Tori  on  taajaman rakenteellisessa painopis

-teessä ja sillä  on  hyvät edellytykset säilyä elä-
vänä kuhmolaisten kohtauspaikkana 

* Kainuuntien sisääntubokadun  osalla vanha 
puusto  ja  pihoja reunustavat pensasaidat ka-
ventavat katutilan mittakaavaltaan sopivaksi 

*  Kaupallinen elämä  on  riittävän vireää, ettei 
pääkatujen varsilla ole merkittävästi tyhjillään 
olevia rakennuksia 

Ongelmakohdat lähtötilanteessa 
*  Taajama ei hyödynnä sijaintiaan Lammasjär -

yen  rannalla taajaman pääraiteilta avautuvina 
näkymi  nä.  

*  Taajaman katunäkymien yleisilme  on  yksitoik- 
koinen pitkistä suorista pääteistä johtuen. 

* Katutila  on  leveä. Matalat rakennukset kaup-
pakadun osalla eivät pysty luomaan havaitta-
vaa katutilaa. 

*  Linja-autoaseman ympäristössä laajat kentät 
hajottavat katutilaa, mutta puurivit Koulukadun 
varressa parantavat ajan myötä rajausta. 

* Katukuvan  yhtenäisyyden parantaminen edel-
lyttäisi voimassa olevien kaavojenkin mukai-
sesti huomattavaa vanhaa rakennuskantaa 
korvaavaa uudisrakentamista, mikä ei ole  ny-
kynäkymillä kovin  todennäköistä.  

sa. 
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4.3  Toteutetun taajamatien saneerauk-
sen periaatteet  

Koko tieympäristö on  suunnitelmassa käsitelty ta-
lojen seinästä toiseen. Tielaitoksen  ja  kaupungin 
sekä kiinteistöjen omistajien yhteistyö  on  toteutu-
nut suunnittelu-  ja toteutusvaiheessa.  Samanai-
kaisesti  on  kaupungin omistamilla alueilla toteu-
tettu erillisen Kuhmon kaupungin tilaaman suun-
nitelman mukaisesti torin  ja  kaupungintalon ym-
päristöjen uudelleen jäsentely.  

Tien korkeustaso on  pyritty pitämään entisenä, 
jolloin käynti vanhoihin rakennuksiin ei tiesanee-
rauksen vuoksi ole vaikeutunut. Sisääntulokaduil

-la tiealueen  leveys  on  pidetty entisenä, jolloin ei 
ole tarvinnut poistaa ympäröivää puustoa  ja  katu- 
näkymä  on  säilynyt ehyenä. Ajorataa  on  kaven-
nettu  ja  kevyen liikenteenväyliä  on  levitetty. Liitty

-mät  on jäsennelty saarekkein  ja ryhmityskaistoin. 
Pääosalle suojateitä  on  rakennettu keskikorok-
keet. 

Pysäköinti  on jäsennelty pysäköintitaskuihin  ja 
erillisille pysäköintikaduille.  

Materiaaleina  on  käytetty asvaltoinnin lisäksi eri-
tyyppisiä betonikiviä, kenttäkiveystä sekä istutuk-
sia.  

4.4  Taajamakuvan  muutos 

 4.4.1  Yleistä 

Katukuvan rapistunut  yleisilme  on  kohentunut 
taajamateiden saneerauksen ansiosta. Erityisesti 
keskustan kauppakatujaksojen ilme  on  muuttunut 
katumaiseksi ajoradan kaventamisen, pysäkäin-
titaskujen  ja jalankulkualueiden kiveysten  sekä 
istutusten ansiosta. Taajaman rajaus erityisesti 
Sotkamon suunnasta  on selkiytynyt Peuranpolun 
liittymän  toteutetun kiertoliittymän ansiosta. Suo-
mussalmen suuntaan vastaavaa porttikohtaa ei 
ole toteutettu. 

Käytettävien materiaalien  ja detaljiratkaisujen  va-
linta Kuhmon tapaisessa ilmeeltään kirjavassa 
ympäristössä  on  vaikeaa, eikä siinä ole Kuhmos-
sakaan täysin onnistuttu.  Mm.  pienikokoisen  be-
tonikiven  "Luostari" valinta, istutus-penkkikorok-
keiden muotoilu, harmaan betonikiveyksen käyt-
täminen pysäköintitaskuissa ilman asvalttiin teh-
tyä rajausta sekä reunakivien vaihtelu graniitin  ja 
betonin  välillä monin paikoin lisäävät taajamaku

-van  liiallista kirjavuutta rauhoittamisen sijasta. 
Myös suuret portaalit sekä eräät maantiemäiset 
keskisaarekkeiden  ja reunaviivojen muotoilut 

 sekä korkealle sijoitetut tievalaisimet ovat ristirii-
dassa kaupunkimaiseen ympäristöön tähtäävän 
pyrkimyksen kanssa. Tässä suhteessa  tulos  ku-
vaa suunnitteluaikaansa: ympäristösuunnittelu  on 

 vielä alisteista liikenne-  ja tieteknisille  ratkaisuille.  

4.4.2  Sisääntulotiet 

Sotkamosta  päin taajamaa lähestyttäessä  si-
sääntulotie  on  selkeän maantiemäinen. Raken-
nusten, jotka sijoittuvat kauemmaksi tiestä,  ja  tien 
välissä  on  puistokaista. Kevytliikenteenväylä  on 

 tien toisella puolella erillään ajoradasta. Sisääntu-
lotie päättyy selkeästi Peuranpolun kohdalla ole-
vaan kiertoliittymään.  (Kuva  4/4).  

Suomussalmelta  tultaessa ei taajaman alku ole 
yhtä selkeä. Rakentaminen  on  aluksi  vain  tien toi-
sella puolella  ja  tiivistyy vähitellen. Taajamaan 
tultaessa näkymän päätteenä  on koulurakennus. 

 (Kuva  4/23).  
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Kuva  4/4. Kiertoliittymä Kainuuntien  ja Peuranpolun  risteyksessä korostaa taajaman alkamista Kajaa-
nin suunnasta tultaessa.  

Kuva  4/5. Kiertoliittymä  katkaisee entisen  suoralinjaisen  tien.  

Kuva  4/6. Taajamasta  Suomussalmelle päin mentäessä  taajamalla  ei ole samanlaista selkeää  rajakohtaa 
 kuin Kajaanin suunnan  kiertoliittymä. 
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4.4.3  Sisääntulokadut  

Kajaanin suunta 
Sotkamon  ja  Kajaanin suunnalta taajamaa lähes-
tyttäessä kylä ilmestyy näkyviin mäentöyryn ta-
kaa. Taajaman rajaa  on  korostettu uudella kierto-
liittymällä Kainuuntien  ja Peuranpolun  risteykses-
sä. Kiertosaareke  on  korotettu.  Sen  keskelle  on 

 ajateltu sijoitettavaksi Kuhmo - aiheinen taidete-
os. Korotus  on  tehty maakumpareesta  ja beto-
nikivimuurista.  Ympyrässä  on  nurmikentän  kes-
kellä matalia  pensas- ja kukkaistutuksia. 

Sisääntulokatu  alkaa Peuranpolulta. Taajama- 
tiestön jaksottuminen  on  ratkaisulla saatu aikai-
sempaan tilanteeseen verrattuna paremmin esil-
le. Kulkija havaitsee selkeästi tulleensa sisääntu-
lokadulle eikä ole enää maantiellä. Kiertoliittymän 
jälkeen tien varressa  on  suoraan ajoradan reu-
naan sijoittuvat kevytliikenteenväylät. Kainuuntien 
auttavan kevytliikenteen väylän jälkeisellä katu-
osuudella ne ovat tien molemmilla puolilla.  Tien 

 kokonaisleveys  on  säilytetty entisenä  ja lisätila 
kevytliikenteenväylille  on  otettu ajoradasta. 

Jakson alkuosalle ovat leimaa antavia koulukes-
kus  ja  huoltoasemat. Katutila ei rajaudu  kovin  hy-
vin, vaan  on  hajanainen  ja  avara. Huoltoasemien, 
joita  on  kolme, pihojen rajaaminen istutuksilla pa-
rantaisi tilannetta. 

koti-  ja liikeasuintaloja.  Rakennuskanta  on  varsin 
 yhtenäinen  ja  hyväkuntoinen. Alueen puusto  on 
 saanut kehittyä rauhassa  ja  muodostaa nykyään 

näkymää rajaavan  massan,  johon matalat pienta-
lot etenkin kesällä katoavat. Alueen uusi raken-
nuskaava mandollistaa nykyisen yhtenäisen ra-
kennuskannan korvaamisen uudisrakentamisella. 

 (Kuva  4/8).  

Sisääntulokatujakson  ja kauppakatujakson vaih-
tumiskohtaan Markkulankujan  risteykseen sijoit-
tuu sanomalehti Kuhmolaisen toimitalo, joka sopii 
arkkitehtuuriltaan hyvin solmukohtaan.  Se  liittyy 
mittakaavaltaan puolitoistakerroksiseen  noppa-
maiseen pientaloasutukseen,  mutta  on  arkkiteh-
toniselta  laadultaan  ja toiminnoiltaan jo osa kaup-
pakatua.  Talossa  on  suoraan katuun liittyvät liike-
tilat  ja  talo  on  sijoitettu kaupunkimaiseen tapaan 
kadun varteen. 

Voimassaolevan  kaavan mukaan Kainuuntien 
varteen Hyryntien päätteeksi  on  osoitettu asuin- 
liikerakennusten korttelialue, jolla korkeimpien 
rakennusten kerrosluku  on  neljä, pienellä osalla 
kuusi. Näin korkea rakentaminen poikkeaa taaja-
man keskustan muuten kohtalaisen matalasta, 
pääosin kaksikerroksisesta rakennuskannasta. 
Korkea rakentaminen heti kiertoliittymän jälkeen 
tulee osoittamaan selkeästi taajaman reunan. 
Rakennukset ovat kuitenkin osoitettu rakennetta-
vaksi noin kymmenen metrin etäisyydelle tiealu-
een rajasta. Näin katutilan rajaus voi jatkossakin 
tapahtua pihakasvillisuudella kuten nyt. Kerrosta-
lorakentaminen yhdistettynä kolmeen huoltoase-
man tonttiin saattaa tulevaisuudessa antaa  Kai

-nuuntien  alulle lähiömäistä ilmettä.  (Kuva  4/31).  

Kainuuntien  puoleisen sisääntulokadun loppu- 	Kuva  4/7. Kainuuntien sisääntulokatua  rajaa  vat  
osan nykyiset rakennukset ovat pääosin  sodan 	suuret koivut, joiden  katveeseen  piiloutuvat puoli- 
jälkeen rakennettuja puolitoistakerroksisia oma- 	toistakerroksiset  asuin-  ja  asuiniliketalot. 
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Suomussalmen suunta 
Suomussalmen pään sisääntulokatua reunustaa 
tyypeiltään Kainuuntietä hajanaisempi rakennus-
kanta.  Valtaosa rakennuksista  on  matalia viime 
vuosikymmenien asuinrakennuksia. Joukossa  on 

 muutamia liike-  ja palvelurakennuksia  sekä tyhjiä 
tontteja. Koulukadulla sisääntulokatuosuuden ka-
dunvarren pysäköinti  on  sijoitettu liike-  ja  palvelu- 
rakennusten kohdalle  (K-kauppa Heikura) sijoit-
tuviin pysäköintitaskuihin  (kuva  4/6). 

Koulukadun  puoleisella sisääntulokadulla kuten 
Kainuuntien puoleisellakin ovat suuret koivut  ja 

 muu rehevä pihakasvillisuus merkittäviä jaksolle 
luonnetta antavia elementtejä. 

Koulukadun  päässä kohoaa taajaman tälle akse
-lille  tärkein maamerkki valkoinen koulurakennus 

Lammasjärven rannalla. Sisääntulokatu - jakso 
päättyy linja-autoaseman kenttiin, jossa kadun 
luonne muuttuu varjoisemmasta valoisempaan 

 (kuvat  4/23  ja  4/24). Reunustava  rakennuskanta 
muuttuu liikerakennuksiksi. Selkeä taajamaku-
vallinen portti kuitenkin puuttuu. Pitkällä suoralla 
kadulla tarvittaisiin katutilaa visuaalisesti voimak-
kaasti kaventava tekijä kauppakatu-jakson alus-
sa linja-autoaseman tienoilla. Eräs yksinkertai-
sesti toteutettava keino olisi ollut siirtää puurivi 
ajoradan  ja kevytlilkenteen  väylän väliin  jo  tässä 
kohtaa eikä vasta torin kohdalla.  

4.4.4  Kauppakatu -  jaksot 

Kainuuntie 
Kainuuntien  puoleisella kauppakatujaksolla ra-
kennuskanta  on  pääosin  1970-  ja  1980-luvuilla 
rakennettuja matalia liikerakennuksia. Markku-
lankujan  ja Könninmäentien  välillä  on  säilynyt joi-
takin vanhempia rakennuksia. Rakennukset si-
jaitsevat Könninmäentien  kulmassa  olevaa ra-
kennusta lukuunottamatta yhtenäisessä linjassa 
katuun nähden. Näkymä oli ennen tiesaneerausta 
yhtenäinen asvalttikenttä yli kadun rakennuksen 
seinästä toiseen. Ajoradan  ja sen  varteen sijoittu-
van yhtenäisen kadunvarsipysäköinnin yhteisle-
veys oli noin yksitoista metriä. Suojatien pituus oli 
sama. Saneerauksessa pysäköi nti  on  sijoitettu 
taskuihin  ja  useimpien suojateiden kohdalla  on 
keskisaarekkeet  (kuvat  4/12  ja  4/13).  

Rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä, jotkin so-
taa edeltävältä ajalta, valtaosa kuitenkin  1960-lu-
vun jälkeen rakennettuja. Rakennukset ovat pää-
osin joko yksi-  tai kaksikerroksia.  Taloista  on  yhä 
valtaosa liikekäytässä. Katu  on  vilkas liikekatu.  

Liikkeiden edustat  on kivetty yhtenäisellä  punai-
sella betonikiveyksellä, mikä  on siistinyt  ja yhte-
näistänyt  aikaisempaa ränsistynyttä asvalttipin-
noitetta. Ajoradan reunakivet ovat graniittia, muut 
reunakivet ovat betonia. 

Ajoradan korkeusasema  on  pidetty pääosin enti-
senä. Kevytliikenteen väylien tasaus noudattaa 
ajoradan tasausta.  Osa  vanhemmista rakennuk-
sista  on  jo  aikaisemmin jäänyt "kuoppaan", eikä ti-
lanne siltä osin ole korjautunut.  

Kuva  4/8.  Kainuuntien  entinen yhtenäinen 
asvaittipintaja suora leveä tielinja  on  pilkottu  use-
aan kenttään. 
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Joidenkin liikkeiden sisäänkäynnit sijoittuvat  Var-
sin  korkealle katutasoon nähden. Jotta  on  voitu 
tehdä yhtenäiset  ja  turvalliset pyörätiet  on  näiden 
liikkeiden sisäänkäyntien eteen jouduttu rakenta-
maan tukimuurilla korotettuja sisäänkäyntitasoja, 
jotka ovat  osa  jalkakäytävää. Pystyosana  on  pu-
naiseksi värjätty betonimuurikivi. Muurien päällä 

 on sinkittyä  terästä olevat aidat. Kaiteet  on  tehty 
 kovin raskaiksi.  Ratkaisu  on  kovin  vieras  ja  erikoi-

nen taajamakuvassa. Korkeuserot ovat melko 
vähäisiä, joten olisi kannattanut tutkia korkeus- 
erojen hoitamista ajoradan  ja kevytliikenteen  väy-
län välissä eli laatia kevytliikenteen väylälle oma 
rakennuksiin tukeutuva tasaus.  Jos  tähän ei enää 
ollut mandollisuuksia, olisi voitu valita ilmeeltään 
kevyemmät kaideratkaisut. Kaiteilla olisi mandol-
lisesti voinut korostaa niiden takana olevien ra-
kennusten ilmettä  (kuvat  4/28-4/30).  

Pysäköintitaskut  on  päällystetty harmaalla beto-
nikivellä. Könninmäentien  ja  torin välillä  on  ajo 
uuteen vinopysäköintiin ohjattu erilliseltä pysä-
käintikaistalta, joka  on  erotettu ajoradasta  har-
maalla betonikivellä päällystetyllä korokkeella. 
Leveä katutila  on  saatu tuntumaan kapeammalta 
jakamalla  se  osiin  (kuvat  4/8  ja  4/20).  

Jotkin välikentät  on  täytetty kenttäkiveyksellä. 
Puurivit sijoittuvat yleensä nurmikentille. Kenttä-
kiveykset  ja  nurmikot tuovat vaihtelua muuten  be-
toni  ja asvalttipintaiseen  ympäristöön. 

Pysäköintitaskujen väleihi  n on  sijoitettu korotettu - 
ja istutusaltaista. Istutusaltaiden reunamateriaali-
na  on pesubetoni.  Istutukset keventävät muuten 
karua katutilaa. Istutusaltaiden ratkaisut eivät ole 
Kuhmossa loppuun asti harkittuja. Kadunkalus-
teiden muotoiluun  ja  toimivuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, koska ne muodostavat visuaa-
lisesti merkittävän osan katunäkymää  (kuvat  4/25  
ja  4/26).  

Saarekkeet  ja liikenteenjakajat  ovat kaventaneet 
jalankulkijan kokemaa tien leveyttä huomattavas-
ti. 

Torin ympäristö 
Tori muodostaa taajaman kaupunkikuvallisen  ja 

 toiminnallisen keskipisteen.  Sen  reunaan sijoittu-
vat kaupungintalo  ja  hotelli sekä pääosa tärkeim-
mistä päivittäistavaraliikkeitä  ja  pankeista. Tori  on 

 muuttunut saneerauksessa voimakkaasti.  Se on 
jäsennetty  uudelleen. Uudessa muodossaan tori 
suuntautuu visuaalisesti kaupungintaloon, jonka 
puoleiselta torin sivulta  on  poistettu aiemmat 
mäntyryhmät, jotka sulkivat näkymän. Suuntau-
tuminen  on  saatu aikaan rajaamalla eteläreunan 
pysäköinti muurikivistä ladotuilla istutusaltailla  ja 
Koulukadun  puolella toritilaa rajaavat puolestaan 
puuistutukset, puhelinkoppi, ilmoitustaulu  ja kier-
rätyspiste. Laukunkantaja-  patsas  on  siirretty uu-
teen kohtaan Koulukadun varteen torialueen kes-
kivaiheille. Patsaan toisella puolella torialue 
muuttuu vapaamuotoisemmaksi oleskelualueek

-si,  johon sijoittuu kioski-grilliravintolarakennus  ja 
 jossa myös maastonm uotoilu  on  vapaamuotoista 
 (kuva  4/10).  

Kuva  4/9.  Tori  on  taajaman keskipiste  ja  koh-
tauspaikka.  Sen  reunaan  on  sijoitettu ilmoitus- 
taulu, mainospyl  vä s  ja  puhelinkioski  sekä 
kierrätyspiste, jonka kuitenkin olisi voinut sijoittaa 
vähän syrjäisempäänkin paikkaan.  

Kuva  4/10. Tien  saneerauksen kanssa samanai-
kaisesti  on  toteutettu kaupungin toimesta torin  ja 

 kaupungintalon ympäristön uudistaminen, jolloin 
keskeisen aukion ilme  on  saatu kerralla kohen-
nettua. Uusi tori  on  jaettu kaupalliseenja "paraati-
torlln", joka sijoittuu lähemmäs kaupungin taloa 
sekä vapaamuotoisempaan osaan, jossa  on 

 enemmän istutuksia  ja  johon  on  sijoitettu gril
-lika  hvio. 
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Torin  ja  teiden välissä ollutta puustoa  on  vähen-
netty voimakkaasti, jolloin jalankulkijan ympäris-
tössä aiemmin puiden teistä rajaama tori  on 

 auennut ympäröiville kaduille. Kaupungintalo  on 
 samalla  tullut  voimakkaammin osaksi torikoko-

naisuutta, kuten tärkeän rakennuksen tuleekin 
olla  (kuva  4/11). 

Torialueen  kokonaiskuvaa heikentää  sen  etelä- 
reunalla oleva pysäköintialue, joka erottaa torin 
sekä visuaalisesti että toiminnallisesti liikeraken-
nuksista. Tilannetta olisi voitu parantaa käyttä-
mällä pysäköinnin  ja  torin erottamisessa kevyem-
piä  ja hienovaraisempia  keinoja. Tällöin taas olisi 
heikennetty visuaalista kytkentää kaupunginta-
loon. Torin valaistus poikkeaa edukseen ympä-
röivien tiealueiden valaistuksesta,  on  käytetty yk-
sinkertaisen tyylikästä puistovalaisinta.  

Kaiken  kaikkiaan tori  on taajamakuvallisesti  paras 
osa  Kuhmon keskustan nyt tehtyä saneerausta. 
Jatkossa tulisi kehittää eteläreunan pysäköin-
tialuetta siten, että tori saadaan visuaalisesti jat-
kumaan liikkeiden julkisivuihin. Koulukadun puo-
leisella reunalla olevalle "rojulle" (kömpelö ilmoi-
tustaulu, kierrätyspiste, puhelinkoppi, mainos-
pystit) tulisi kehittää kauniimpi ratkaisu  tai  etsiä 
sopivampi sijainti  ja  antaa tilaa Laukunkantaja 
patsaalle  ja  avata visuaalinen yhteys Koulukadun 
suuntaan.  

Kuva  4/11.  Tori suuntautuu nyt tilallisesti kohti Kaupungintaloa. Torinja rakennuksen välistä  on  poistettu 
näkymän sulkeneet  ha vupuuistutukset. 



Kuhmon taajamateiden parantaminen. Yhteenveto seurannasta 
	

37  
VAIKUTUS  TAAJAMAKU  VAAN  

Kuva  4/12.  Katujen kunnostus  on  tehty yhteistyössä tontin omistajien kanssa, jolloin  koko  pinta  raken-
nuksesta toiseen  on  voitu käsitellä  ja  saatu yhtenäinen lopputulos.  

Kuva  4/13.  Kainuuntienja Koulukadun  risteyksessä taajamatien ajosuunta muuttuu. Suunnanmuutosta 
 on  korostettu ajoradassa materiaalivaihdoksella,  jota  ei huomaa. Portaalit ovat maantiemäisiä.  

Kuva  4/14.  Koulukadulla  linja-autoaseman ympäristössä lähtökohta  on  ollut vaikea, koska rakennukset 
sijaitsevat niin kaukana tiestä, että ne eivät muodosta minkäänlaista katutilaa. Katutilan hahmotettavuutta 

 on  koetettu parantaa istuttamalla tien varteen korvaavia koivurivistöjä. 
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Koulukatu 
Koulukadun keskikaistalle  on  torin varrella raken-
nettu pesubetonipintaisista elementeistä korkea 
istutusallas.  Se  halkaisee voimakkaasti katutilan 

 ja  erottaa erisuuntiin kulkevan liikenteen. Ratkai-
su  on  kaupunkikuvan kannalta yllättävä, koska 
Koulukadun osuus Torikadulta Kontionkadulle oli 
ennen saneerausta taajaman kaupunkimaisin  ja 

 visuaalisesti selkein katujakso päätteenä olevan 
jyhkeän vanhan koulurakennuksen  ja katutilaa 

 hyvin rajaavien rakennusten ansiosta. Näitä 
myönteisiä ominaisuuksia olisi paremmin koros-
tanut yhtenäinen, mutta kapeammaksi vaikkapa 
nykyiseen tapaan puuriveillä rajattu selkeä katuti

-la. 

Koulutien kauppakatuosuuden alkuosaa  reunus-
tavat aiemmin istutetut koivurivistöt. Torin jälkeen 
rakennukset ovat Torikadun  ja Rajakadun  välillä 
yhdellä puolella melko lähellä katua  ja  toisella 
puolella rakennusten edessä  on  suurten vanhojen 
puiden muodostama ryhmä rajaamassa katutilaa. 
Kohtaan syntyy selkeästi havaittavaa rajattua ti-
laa,  jota  ei kauppakatujaksoilla muualla juuri ole, 
koska matalat rakennukset sijoittuvat  varsin  kau-
as toisistaan.  

Kuva  4/15.  Koulukadun poikkileikkaus kauppakatujaksolta.  Vasemmalla liikekeskus, jossa myös linja- 
autoasema, oikealla Osuuspankki. Tulevaisuudessa puusto tulee luomaan katutilaa nykyistä paremmin. 
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Linja-autoaseman kohdalla  on  tien saneerauksen 
yhteydessä siirretty koivu rivistöt Osuuspankin 
edestä linja-autoaseman puolelle. Ajorata  on le-
ventynyt,  kun Koulukadun  ja Rajakadun  risteyk-
seen  on  rakennettu kääntymiskaistat  ja suojatei

-den  kohdalle keskisaarekkeet. Pankin edustan 
pysäköinti tulee nyt kiinni kevytliikenteen väylään. 

 Jos pysäköinti  olisi toteutettu esim. vinopysäköln-
tinä, olisi saattanut olla mandollista säilyttää ollut-
ta puustoa. Nyt jakson ilme  on  kova ja  avonainen, 
kun  kivi- ja asvalttipinta  jatkuu yhtenäisenä lähes 
seinästä seinään.  (Kuvat  4/14  ja  4/16)  

Kuva  4/16. Koulukadulla on  jouduttu poistamaan puustoa Osuuspankin edustan pysäköinninja tien  välis- 
ta,  kun keskisaarekkeiden rakentaminen  on  levittänyt tietä. Katunäkymä  on  levinnyt entisestään kun  se  ei 
enää ole puiden rajaama. 
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4.5  Valaistus  

Valaisimina  on  käytetty normaaleja ajoratavalai-
simia. 

Kevytilikenteen valaisimina  ovat kaarivalaisimet, 
jotka  on  kiinnitetty ajoratavalaisinten kanssa sa-
maan pylvääseen. Erillinen kevytliikenteen va-
laistus  on vain kauppakatuosuudella.  

Kun ajoratavalaisimet sijoittuvat ajoradan kevytlii-
kenteen väylän väliin, suuntautuu kevytliikenteen 
valaistus kohdalleen kulkijoiden päälle. Mutta kun 
ajoradan valaisimet sijoittuvat kevytliikenteen 
väylän ulkoreunalle, osuvat kevytliikenteen väy-
län valaisimet tien ulkopuolelle valaisten lähinnä 
ympäröiviä pysäköintialueita, kuten linja-auto-
aseman kohdalla.  (Kuva  4/17).  Samaan pylvää

-seen  eri korkeuksille kiinnitetyt valaisimet aiheut-
tavat epätasaisen  ja epäjatkuvan valokentän. 

 Ratkaisulla saattaa olla taloudellisia perusteita, 
mutta taajamakuvan kannalta  se on  epäonnistu-
nut. Rauhallisempi valaistus  ja  rakennusten julki- 
sivujen tuntumassa olevia jalankulkijoiden alueita 
korostava ratkaisu olisi edellyttänyt erillistä kevyt-
liikenrieväylän valaistusta torilla toteutettuun ta-
paan. 

Kiertoliittymään  ja  torin ympäristössä keskikaistan 
korotettuihin istutusaltaisiin  on  sijoitettu matalia 
pihavalaisimia. Niillä  on  valaistu maanpintaa  ja 

 kasvillisuutta. Valaisimet vahvistavat paikan 
muusta tieympäristöstä eroavaa luonnetta.  Kier-
toliittymän kokonaisvalaistus jää  kuitenkin liian 
heikoksi.  (Kuva  4/18).  

Mielenkiintoisia  ja  ilmeikkäitä kohteita, kuten kau-
pungintalo  ja  koulu, sekä eräitä puuryhmiä, esi-
merkiksi  postin  edustan männyt, olisi voinut ottaa 
esiin kohdevalaisimilla. 

Kuva  4/17.  Ajoradan valaisimina  on  käytetty  nor-
maaleja valaisimia. Samaan pylvääseen  on  asen-
nettu kevytliikenteen kaari valaisin. 
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Kuva  4/18.  Kiertoliittymässä  on  käytetty  ma  ta/ia  piha  va/aisimia.  
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4.6  Muut rakenteet 

 4.6.1  Istutukset 

Suurina  puma on  koivuja  ja  mäntyjä, joilla  on  täy-
dennetty  olleita puurivejä  ja  korvattu tieuudistuk

-sessa poistettuja koivuistutuksia.  Olevia puita  ja 
 uusia puuistutuksia  on  suojattu teräskehikoilla lii-

kenteen  ja lumenpoiston  aiheuttamien vaurioiden 
varalta. 

Pieninä  puma on  käytetty pihiajia  ja isotuomipih
-lajia. Kestävinä  ja  monena vuodenaikana ilmeel-

tään erilaisina  puma  (keväiset  kukat, kesäinen 
lehvästö, syksyinen  ruska  sekä alkutalven marjat) 
ne soveltuvat hyvin liikenneympäristöön, jolloin 
yhdellä puulajilla saadaan monia ilmeitä eri vuo-
denaikoina. 

Kukkivina pensaina  ja varpuina  ovat kurttulehti-
ruusu  ja  erilaiset angervot. Kukkaistutukset sijoit-
tuvat saarekkeisiin  tai  istutusaltaisiin.  Lisäksi 
osaan istutusaltaita  on  tarkoitus sijoittaa kesä- 
kukkia, joita voidaan vaihdella vuosittain. Yksi-
vuotisten kukkien käyttö antaa mandollisuuden 
muuttaa keskustan ilmettä vuosittain Kamarimu-
sikkijuhlien mukaan.  (Kuva  4/1 9).  

Torin ympäristön kasvillisuus  on  uudistettu. Sieltä 
 on  kaadettu  ja harvennettu vuorimäntyryhmiä ja 
 rakennettu uusi laajempi istutusalue torin  postin 

 puoleiseen päähän. 

Koulukadun  varressa Merita-pankin edustalla  on 
 kavennettu vanhaa istutusvyöhykettä. Siinä ole-

vat  jo  aiemmin istutetut koivut, jotka ovat jääneet 
pyörätielle,  on  suojattu teräskehillä  ja juuriston 
veden ja ilmansaanti  on  varmistettu kenttäkiveyk

-sillä  puiden ympärillä. Toimenpiteet turvaavat  jä
-tettyjen  puiden säilymisen.  (Kuva  4/24).  

Kuva  4/19.  Torin ympäristössä  on  korotettuja istutusaitaita. Istutusaltaat  ovat  betonielementtirakenteisia. 
 Ne katkaisevat voimakkaasti poikittaisen  katutilan. Istutusaltaissa  on  kasveina  käytetty kesä kukkia  ja  eri-

laisia  angelvoja. 
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Tien  viereen rakennettujen pysäköintialueiden  ja 
kanavointien  aiheuttaman ajoradan leviämisen 
vuoksi  on Koulukadun  varrella Osuuspankin koh-
dalla jouduttu poistamaan nuoria koivurivistöjä, 
jolloin katutilaa rajaava  ja jäsentävä  elementti  on 

 menetetty.  (Kuva  4/14). 

4.6.2  Pysäköinti 

Pysäköinti  on  toteutettu tien eri osilla eri tavalla. 
Aiempi yhtenäinen mandollisuus kadunvarsipy-
säköintiin  on  rajattu erillisiin pysäkäintitaskuihin. 
Pysäköintitaskujen väliin  on  tehty välikannaksia, 
joiden kautta jalankulkijoiden pääsy  on  ohjattu 
suojatielle.  (Kuva  4/32).  

Könninmäentien  ja  torin välillä  on  entinen suoraan 
ajoradalta kevytlilkenteen väylän yli ajettu kohti- 
suora pysäkäinti muutettu erillisiltä pysäköinti-
kaistoilta ajettavaksi vinopysäköinniksi. Toimen-
piteillä  on  onnistuttu kaventamaan havaittavaa 
katuleveyttä.  (Kuva  4/20). 

4.6.3  Pintamateriaalit 

Ajoradat  ovat asvaltoituja. Torin kohdalla  on pää-
ajosuun nan  muutosta pyritty korostamaan beto-
nikivipinnoitteella. Pinnoitteiden värit ovat kuiten-
kin niin lähellä toisiaan, ettei pääajosuunnan 
kääntyminen tule juurikaan esiin.  Jos  suunnan 
muutosta  on  haluttu erityisesti korostaa olisi voitu 
valita voimakkaammin asvaltin väristä poikkeava 
sävy. Liittymässä  on  kuitenkin opastus, jolloin  lä-
piajoliikenteen  suunnan muutos kävisi hyvin ilmi 
ilman materiaalivaihdostakin. 

Ajoradan reu nakiveykset  ovat harmaata graniittia. 
Muuten  on reunakiveys  tehty pääosin betonireu-
nakivillä. Betonireunuksia ovat lumiaurat aiheut-
taneet  jo  ensimmäisenä talvena vaurioita, jolloin 
yleisilme muuttuu nopeasti kuluneeksi. 

Kevytl  i ikenteen  väylät ovat pääosin asvalttipi ntai
-sia. Kauppakatujaksolla  liikkeiden edessä  on  pu-

naista betonikivipinnoitetta. Pinnoitteen muutos 
korostaa riittävästi kauppakadu  n  luonteen ero-
amista muista tiejaksoista. Kauppakatujaksolla 
pyörätie kulkee melko yhtenäisenä asvalttipintai

-sena  taajaman läpi katketen risteyksissä  ja  joi-
denkin rakennusten edustalla.  

Kuva  4/20.  Erillinen pysäköintikaista  on  erotettu reunaki vi/lä  ja  korokkeella varsinaisesta tiestä. 
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Pysäköintitaskut  ovat harmaata betonikiveä. Py-
säköinti ruutu  on  osoitettu valkoisella betonikivi-
kehällä. Materiaalin vaihdoksissa  on työjälkeen 

 kiinnitettävä erityistä huomiota, ettei synny epä-
siistiä kokonaisvaikutelmaa 

Välikentät  on  täytetty betonikivillä  ja  nurmikolla 
sekä vähäisessä määrin, lähinnä liittymissä, 
kenttäkiveyksellä.  

4.6.4 Liittymät  ja  saarekkeet 

Kainuuntien  ja Peuranpolun  risteyksessä kierto- 
liittymä.  (Kuva  4/21). Pääkatujen  risteyksissä  on 
ryhmityskaistoilla  varustettuja liittymiä  (kuva  4/19). 

 Valtaosassa katuliittymiä  on suojateiden  turvana 
keskisaarekkeet, jolloin jalankulkija joutuu kerral-
laan ylittämään noin  3  metrin  matkan, (kuva  4/1 4). 

 Osa suojateistä  sijoittuu kuitenkin niin ahtaaseen 
kohtaan, ettei niihin ole mahtunut saareketta.  Kai-
nuuntien  ja Vienantien  risteyksessä  on  käytetty 
kavennusta, joka  on  kuitenkin liian vähäinen  ja 

 huomaamaton.  (Kuva  4/7). 

Saarekkeissa  on  käytetty erilaisia pintamateriaa
-leja. Sisääntulojaksolla Kainuuntiellä Hyryntien 

 Ii ittymän  ympäristössä  on saarekkeet nu rmetettu 
 ja niiihin  on  istutettu pihlajia. Kainuuntien kauppa-

katujaksolla  on saarekkeiden pinnoitteena beto-
nikiveys. Koulukadulla  torin kohdalla keskisaare-
ke  on  noin puoli metriä korkeat betonimuurikivial

-las,  jossa  on pensasistutuksia. Torikadun  liitty-
mässä  on nurmikenttää elävöitetty angervoistu-
tuksella. 

Erityyppisillä jakajilla  ja  niiden pinnoitteiden vaih-
teluilla  on  pyritty tuomaan esiin katujaksojen eri-
laisia luonteita: Vihreämpää  ja pehmeämpää si-
sääntulojaksoilla, betonikivipintaa kauppakatu

-jaksolla. Periaatteessa selkeää jaksottaista  jä-
sentelyä hämärtää  eri materiaalien  ja  saareke- 
tyyppien sekä istutusaltaiden pirstoutuminen pie-
niin kokonaisuuksiin.  

Kuva  4/21.  Peuranpolun kiertoliittymä  lopettaa selkeästi sisääntulotien  ja  muuttaa tien luonteen voimak -
kaasti selkeän katumaiseksi. 
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Kuva  4/22. Tienvarsipysäköinti on  ohjattu  taskuihinja  vino pysäköinti on  ohjattu  en/lise/le pysäköintikaistalle.  

Kuva  4/23. Koulukadulla  uudet  keskisaarekkeet  ainoana muutoksena eivät ole juuri muuttaneet katu- 
näkymää. Taustalla kohoaa taajaman tätä osaa kokoava korkea valkoinen  koulurakennus.  

Kuva  4/24.  Keskusta-alueella pitkät  koko  korttelin mittaiset  keskikaistat ha/kaisevat  kadun  ja  korostavat 
eri  ajosuun  tia. 
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Tukimuurit 
Kainuuntien  varressa kauppakadulla liikkeiden 
sisäänkäyntitaso eroaa ajotien tasosta. Tasoero 

 on  hoidettu tukimuureilla, joiden päälle  on  raken-
nettu kaiteet. Tukimuurit  on  rakennettu punerta

-vista  betonisista muurikivistä. Kaiteet  on  sinkittyä 
 terästä. Kaiteiden arkkitehtuuriin olisi kuitenkin 

 tullut  kiinnittää toteutunutta ratkaisua enemmän 
huomiota. Nyt niiden ilme  on  ristiriidassa niiden 
kaupunkikuvallisen sijainnin kanssa kaupungin 
tärkeällä liikekadulla.  

Kuva  4/27.  Isot  istuske/upaikat Koulutiellä  linja-autoaseman ympäristössä ovat ilman suunnitteluvai-
heessa mukana olleita  puuistutuksia  ilmeeltään hieman  tylyjä  ja  kooltaan liian suuria.  
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Kuva  4/28.  Toteutetut  tukimuuritja kaiteet  sijoittuvat ennen sotaa  tai  heti  sen  jälkeen tehtyjen rakennusten 
eteen. Ne eivät juuri huomioi rakennusten arkkitehtuuria  materiaaleiltaan  tai  luonteeltaan. Yllä toteutettu 

 tukimuuri  ja kaide. Kaide  on  luonteeltaan lähinnä  sillan kaiteeksi  soveltuva, mutta vieras rakennuksen 
edustalla. Ehdotuksessa  on  kaidetta  kevennettyja  pyritty muokkaamaan enemmän rakennuksen klassi-
seen arkkitehtuuriin  soveltuvaksi. Punerta  vista  betonimuurikivistä  rakennettua  tukimuuria  parempi ratkai-
su voisi olla kuvassa esitetty  graniittilohkokivimuuri. 



Kuhmon  taajamateiden  parantaminen. Yhteenveto seurannasta 
	 49  

VAIKUTUS TAAJAMAKU VAAN  

Kuva  4/29.  Tukimuurien  materiaalina olisi voinut 
käyttää esim. granhittisia lohkokiviä, jolloin  se  olisi 
poikennut maanpinnassa olevasta betoni-
kiveyksestä. Tasoero portaiden kohdalla  on  mel-
ko pieni, joten toteutettua kevyempikin kaiderat-
kaisu olisi ollut varmasti riittävä.  

Kuva  4/30.  Kainuuntiellä  on  tien  ja  talojen korkeus- 
asemien erosta johtuen jouduttu rakentamaan 
pyörätienjajalkakäytävän välIIn tukimuureja. Tuki- 
muurien materiaalina  on  värjättyä  betonia oleva 
muurikivi. Muurien päälle  on  rakennettu sinkittyä 
terästä olevat suojakaiteet.  
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4.7  Uuden tien suhde kaavoitukseen  ja 
 uudisrakentamiseen 

Keskustaan  on  ollut  1990-luvun alusta vireillä ra-
kennuskaavan muutos. Kaavamuutos mandollis-
taa joitain suojeltuja rakennuksia lukuun ottamatta 

 koko  rakennuskannan uudistamisen Kainuuntien 
 ja Koulukadun  varsilla Pajakkakadun  ja Piilolan

-tien välisellä alueella. Aikaisemmin laaditut kaavat 
mandollistavat liikerakentamisen Koulutien var-
teen Sepänkadulle saakka. 

Rakennuskaavan muutoksen uutena pyrkimyk-
senä  on  mandollistaa liikekeskustan laajenemi-
nen Kainuuntien varressa Markkulankujan  ja  Vie-
nantien  väliselle alueelle, joka  on  nykyään pää-
osin puolitoistakerroksista omakotitaloasutusta  ja 

 joitain matalia omakotiasutuksen sekaan soveltu-
via liikeomakotitaloja. 

Tiesuunnitelmaa tarkennettiin  suunnitteluvai-
heessa ottamaan paremmin huomioon mandolli-
nen kaavojen toteutuminen,  mm.  rakentamalla 
kevytliikenteen väylät neljä metriä leveinä. 

Liikekeskustan  huomattava laajeneminen ei ole 
todennäköistä nykyisten taloudellisten kehitysnä-
kymien perusteella. Joidenkin yksittäisten hank-
keiden toteutuminen saattaa hajaannuttaa kes-
kustarakennetta. Saattaa myös käydä niin, että 
väliin toteutetaan puhtaita asuinrakennuksia il-
man katutason liiketiloja, pahimmassa tapauk-
sessa maantasokerrokset ilman ikkunoita (varas-
tot, autotallit). Näin keskustaan syntyy lähiömäisiä 
piirteitä. Tällaisessa hajanaisesti  ja  epätasaisella 
tehokkuudella toteutuvassa kaupunkirakenteessa 

 on  vaikeaa toteuttaa loogisia  ja  visuaalisesti sel-
keitä tiejärjestelyjä. 

Hyvän kaupunkikuvan  ja  selkeän liikenneympä-
ristön edellytyksenä  on  toiminnallisesti terve  ja  ta-
sapainoinen kaupunkirakenne. Tästä syystä 
Kuhmossakin olisi laadittava keskustan kehittä-
missuunnitelma, jossa kaupallisen toimivuuden, 
liikenteen, kaupunkikuvan  ja  ympäristön viihtyi-
syyden kannalta selvitetään keskusta-alueen 
laajuus, uusien toimintojen sijoitusperiaatteet si-
ten, että keskustan elinvoima säilyy  ja  paranee. 
Tällainen keskustojen suunnittelukierros  on  mo-
nissa maamme kaupungeissa  ja  taajamissa 
käynnissä ympäristöministeriön tukemana. 
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Kuva  4/31. Kainuuntiellä kaavamuutosluonnos 
 mandollistaa Markkulankujan  ja  Vienantien  väljs - 

sä  nykyisen rakennuskannan korvaamisen uusilla 
kaksikerroksisilla liikerakennuksilla. 
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Kuva  4/32.  Kainuun tien kauppakatujaksolla yhtenäiset fasadirivistöt ovat selkeä tausta, joka kestää 
voimakkaankin tien käsittelyn. Kevytliikenteen tasaus ei kuitenkaan ole onnistunut. 
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Kuva  5/1.  Kainuuntienja Koulukadun  liikenneonnettomuudet ennen teiden saneerausta  v. 1987-1991.  
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5 	LIIKENNE 	 vammoihin johtanut mopo-onnettomuus tapahtui 
mopoilijan  tultua kärkikolmion takaa päätielle aja- 
neen auton eteen.  

5.1  Liikenneturvallisuus  

Poliisin tilastot 
Ennen saneerauksia Kainuuntielläja Koulu kadul-
la oli taajama-alueella tapahtunut vuosina 

 1987-91 76  poliisin tietoon tullutta liikenneonnet-
tomuutta. Onnettomuuksista  1  oli johtanut kuole-
maan,  26  loukkaantumiseen  ja  49  aineellisiin 
vaurioihin. Henkilövahinkoihin (=kuolemaan  tai 

 vammoihin) johtaneista onnettomuuksista noin 
 75 % (20)  oli kevytliikenteen onnettomuuksia. 

Seuraavaksi eniten oli tapahtunut henkilövahin-
koihin johtaneita risteämisonnettomuuksia  (4 kpl 

 eli  14 %). Liikenneonnettomuuskartta  ennen-ti-
lanteessa  on  esitetty kuvassa  5/1. 

Kainuuntiellä  oli tapahtunut  9  henkilövahinkoon 
johtanuttajalankulkuonnettomuutta  ja  yksi mopo- 
onnettomuus. Kainuuntiellä tapahtuneet auto-
liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet olivat 
kääntymis-  (2 kpl), peräänajo- (2 kpl)  ja risteä-
misonnettomuuksia  (1 kpl). Koulukadulla  oli ta-
pahtunut  6  henkilövahinkoihin johtanutta 
polkupyöräonnettomuutta  ja  4  henkilövahinkoon 
johtanutta jalankulkuonnettomuutta. Lisäksi Kou-
lukadulla oli tapahtunut kaksi henkilövahinkoihin 
johtanutta risteämisonnettomuutta. Kuolemaan 
johtanut risteämisonnettomuus tapahtui Kouluka

-dun  ja Peuranpolun  liittymässä, jossa Peuranpo-
luita suoraan Koulukadun yli henkilöautolla aja-
nut mies törmäsi Koulukatua ajaneeseen kuor-
ma-autoon. Henkilöauton kuijettajana ollut  66- 
vuotias mies sai surmansa. Onnettomuus tapah-
tui kesäkuun torstaiaamuna valoisana  ja  kuivana 
aikana. 

Kainuuntien  ja Koulukadun  liikenneonnettomuuk-
sien tyypit ennen-tilanteessa  on  esitetty taulu-
koissa  5/1  ja  5/2.  

Henkilövahinkoihin johtaneista jalankulkijaonnet-
tomuuksista  10 (77 %)  oli tapahtunut suojatiellä 
jalankulkijan ylittäessä päätietä. Vammoihin joh-
taneet  pol kupyöräonnettomuudet  tapahtuivat  hit-
tymissä,  joissa kandessa onnettomuudessa kuu-
desta polkupyöräilijä tuli kärkikolmion takaa, kah-
dessa  auto  tuli kärkikolmion takaa  ja  kandessa 
pyöräilijä oli kääntymässä päätieltä vasemmalle, 
jolloin takaa  tullut  auto  törmäsi pyöräihijään. Yksi 

Vammoihin johtaneista polkupyöräonnettomuuk
-sista  valtaosa oli tapahtunut Koulukadulla. Jalan-

kulkuonnettomuuksista taas  2/3  oli tapahtunut 
Kainuuntiellä. Jalankulun kannalta vaarallisin  tie- 
jakso oli ennen saneerausta Kainuuntie Könnin-
mäentieltä Koulukadun liittymään, jolla jaksolla 
palvelut pääosin sijaitsevat. 

Taulukko  5/1.  Kainuuntien onnettomuustyypit  vuo-
sina  1987-1991.  

kpl 

Kainuuntien  liikenneonnettomuudet vuosina 
 1987- 1991  

• henkilövahinko-  onnettomuus 	Li  omaisuusvahinko-  onnettomuus  

T.  i.  j.  .  . 
yksitt 	käänt. 	ohitus 	risteäm 	koht. 	per.ajo 	mopo 	pp 	jk 	muu 

Taulukko  5/2.  Koulukadun onnettomuustyypit  vuo-
sina  1987-1991.  

kpl 

Koulukadun Iiikenneonnettomuudet  vuosina  
1987- 1991  

• henkilävahinko-  onnettomuus 	[II  omaisuusvahinko-  onnettomuus  

ri 	IL.  
yksitt, 	käånt. 	ohitus 	ristem 	koht. 	per.ajo 	rnopo 	pp 	k 	muu  

Autoliikenteen henkihövahinko-onnettomuuksista 
kaksi oli henkilöauton  ja  linja-auton välisiä  kola-
reita,  toinen peräänajo-  ja  toinen kohtaa-
misonnettomuus. Kolme onnettomuutta oli henki-
löauton  ja perävaunuhhisen  kuorma-auton välisiä 
kohareita, joista kaksi tapahtui liittymissä (sivuka-
dulla kärkikolmio). Yksi onnettomuus oli pe-
räänajo-onnettomuus tiellä olevan esteen vuoksi. 
Kaksi muuta vammoihin johtanutta  auto -onnetto-
muutta olivat kanden  tai  useamman henkilöauton 
välisiä kohareita. 
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Kuva  5/2.  Kainuun tien  ja  Kouluka  dun  liikenneonnettomuudet teiden saneerauksen jälkeen. 
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Henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusas
-te,  eli onnettomuudet  100  milj. autokilometriä 

 kohti, oli ennen saneerausta Kainuuntiellä  78 
 hvjo/100 milj.autokm  ja Koulukadulla  69  hvjo/ 

 100  milj.autokm.  Molemmat  asteet  olivat yleisten 
teiden taajamaosuuksien keskiarvoa suurempia. 

Kuhmon taajamateillä oli tapahtunut keskimäärin 
 5,4  henkilövahinko-onnettomuutta  ja  9,8  aineelli

-sun  vaurioihin  johtanutta onnettomuutta vuosit-
tain. 

Saneerauksen jälkeen  Kainuuntiellä oli tapahtu-
nut lokakuun  1994  ja  maaliskuun  1996  välisenä 
aikana  5  poliisin ilmoittamaa liikenneonnetto-
muutta, joista kaksi oli henkilävahinkoon johta-
nutta kevytliikenteen onnettomuutta. Yksi kevyt- 
liikenteen henkilövahinko-onnettomuus oli tapah-
tunut Markkulankujan pohjoispuolella, missä pa-
kettiauto oli törmännyt Kainuuntietä suojatien ul-
kopuolella ylittäneeseen jalankulkijaan. Onnetto-
muus tapahtui lokakuussa aamulla kuivana  ja va-
loisana  ajankohtana. Toinen henkilövahinko-on-
nettomuus tapahtui Pajakkakadun liittymässä, 
jossa Pajakkakadulta kärkikolmion takaa oikealle 
kääntymässä ollut henkilöauto törmäsi katua 
suojatiellä ylittäneeseen pyöräilijään. Tämä kaa-
tui  ja  löi päänsä katuun. Onnettomuusajankohta 
oli aamupäivä helmikuussa, tien  pinta  oli jäinen. 

Peuranpolun kiertoliittymässä  tapahtui syyskuun 
lopulla  -94  aamuvarhaisella kiertoliittymän keski-
osan "läpiajo". Kiertoliittymä oli ollut tällöin  vain 

 vähän aikaa valmiina  ja  se  oli keskiosaltaan ma-
tala. Onnettomuusauto oli varastettu edellisenä 
päivänä Sotkamosta. Tilannenopeus lienee ollut 
onnettomuudessa hyvin suuri. 

Kainuuntiellä  humalainen nuori mies oli ajanut 
hotelli Kainuun kohdalla ylinopeutta liikenne- 
merkkejä rikkoen. Kainuuntien  ja Koulukadun  hit

-tymässä  venäläinen kuljettaja oli ajautunut liian 
suuresta tilannenopeudesta johtuen vastaantule-
vien kaistalle  ja  törmännyt Koulukatua Sotkamon 
suuntaan ajaneeseen henkilöautoon. Molemmat 
autot vaurioituivat. 

Koulukadulla  oli tapahtunut lokakuun  1993  ja 
 maaliskuun  1996  välisenä aikana yhteensä  6  po-

liisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Näistä 
onnettomuuksista yksi oli kuolemaan johtanut ke- 

vytliikenteen  onnettomuus, kaksi henkilövahin-
koon johtanutta kevytliikenteen onnettomuutta. 

Kuolemaan johtanut kevytliikenteen onnetto-
muus tapahtui Sepänkadun liittymän lähellä,  K

-Heikuran  kohdalla olevalla suojatiellä, jossa  ja-
lankulkija  jäi henkilöauton päälleajamaksi. Jalan- 
kulki  ja  oli  v. 1917  syntynyt nainen, joka loukkaan-
tui onnettomuudessa  ja  kuoli vammoihinsa Kuh-
mon terveyskeskuksessa muutaman päivän ku-
luttua. Onnettomuusajankohta oli keskipäivä jou-
lukuun lopussa  -94. Tien pinta  oli jäinen. 

Samassa luittymässä tapahtui toinenkin henkilö-
vahinkoon johtanut kevytliikenteen onnettomuus. 
Henkilöauto ajoi lokakuussa  -93  iltapäivällä kui-
vana  ja valoisana  ajankohtana  2-3  metriä suoja- 
tien jälkeen liittymää vinosti ylittämään lähteneen 
polkupyöräilijän päälle.  12-vuotias tyttö loukkaan-
tui lievästi. 

Torikadun hiittymässä  pakettiauto ajoi suojatiellä 
Koulukatua yhittäneen jalankulkijan päälle. Jalan- 
kulkija loukkaantui. Onnettomuusajankohta oli 
joulukuun lopulla keskipäivällä  ja  tien  pinta  oli lu-
minen. 

Aineellisiin vahinkoihin johtaneeet onnettomuu-
det olivat ristämisonnettomuuksia (Koulukatu/To-
rikatu), joista molemmat olivat tapahtuneet  v. 
1993,  ennen kuin liittymän liikennevalot olivat toi-
minnassa. Koulukadun  ja Sepänkadun liittymän 

 lähellä tonttiliittymästä  tullut  henkilöauto törmäsi 
Koulukatua pyöräilleeseen polkupyöräihijään. 
Loukkaantumisia ei tapahtunut. 

Jälkeen-tilanteen poliisin ilmoittamat liikenneon-
nettomuudet  on  esitetty kuvassa  5/2.  Onnetto-
muustyyppitaulukot  on  esitetty taulukoissa  5/3  ja 

 5/4.  
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Taulukko  5/3.  Kainuuntien onnettomuustyypit  sa-
neerauksen jälkeen. 

Kainuuntien  onnettomuudet lokakuusta  1994 
 maaliskuuhun  1996  

kpl 	
henkilävahinko -onnettomuudet 	omaisuusvahinko -.onnettomuudet  

4 
3  

IHL . 

yksitt. 	käänt. 	ohitus 	risteäm 	koht. 	per.ajo 	mopo 	pp 	jk 	muu 

Taulukko  5/4.  Koulukadun onnettomuustyypit  sa-
neerauksen jälkeen. 

Koulukadun  onnettomuudet lokakuusta  1993 
 maaliskuuhun  1996  

kpl 
henkilövahinko -onnettomuudet 	LII omaisuusvahinko-onnettomuudet  

5 

4 

3 

H 	 . 

yksitt. 	käänt. 	ohitus 	risteäm 	koht. 	per.ajo 	mopo 	pp 	jk 	muu 

Poliisin 	ilmoittaman 	onnettomuusaineiston 
perusteella voidaan todeta, että henkilövahinko-
onnettomuuksien onnettomuusaste ei ole 
pienentynyt. Koulukadun  ja Sepänkadun  liittymä 
vaikuttaa vaaralliselta etenkin kevytliikenteen 
kannalta. Kainuuntiellä torin kohta, joka ennen oli 
vaarallisin, näyttää olleen turvallisempi jälkeen 
jaksolla. 

Terveyskeskuksen tilastot 
Kuhmon terveyskeskus keräsi onnettomuus- 
tilastoa Kuhmossa tapahtuneista lilkenneonnet-
tomuuksista  ja tapaturmista  syyskuun  1992  ja 

 huhtikuun  1996  välisenä aikana. Terveyskeskus 
tilastoi tänä aikana yhteensä  35  onnettomuutta 

 tai  tapaturmaa.  Näistä kolme oli myös poliisin tie-
toon tullutta onnettomuutta. Viisi ilmoitettua 
onnettomuutta  tai  tapaturmaa  oli tapahtunut 
yleisten teiden ulkopuolella. 

Ennen teiden saneerausta terveyskeskuksen ke- 
räämien tilastojen mukaan oli tapahtunut kymme- 

nen onnettomuutta  ja  kolme tapaturmaa. 	j  
nuuntiellä  (10/92  -  9/94)  onnettomuuksista oli ta-
pahtunut seitsemän, joista kuusi oli kevytliiken

-teen  onnettomuutta  ja  yksi peräänajo. Onnetto-
muuksista viisi johti loukkaantumiseen. Kolmes-
sa tapauksessa onnettomuuteen joutunut polku-
pyöräilijä  tai  jalankulkija  oli humalassa. Louk-
kaantumisiin johtaneista onnettomuuksista kah-
dessa henkilöauto tuli kolmion takaa  ja  ajoi joko 
polkupyöräilijän  tai  mopoilijan  päälle. Yhdessä ta-
pauksessa henkilöauto ajoi yöllä hotelli Kainuun 
kohdalla Kainuuntietä ylittäneen humalaisen pa-
riskunnan päälle, jotka pääsivät terveyskeskuk-
sesta tarkastuksen jälkeen kotiin. Yhdessä tapa-
uksessa polkupyöräilijät törmäsivät toisiinsa ke-
vytliikenteen väylällä väistettyään toisiaan samal-
le puolelle. Loukkaantumiseen johtaneessa pe-
räänajossa Kuhmolaisen Lehtitalolle käänty-
mään olleen auton perään ajoi pakettiauto  ja 

 henkilöauton kuljettaja loukkaantui. 

Koulukadulla  (10/92  -  9/93)  oli tapahtunut kaksi 
loukkaantumiseen johtanutta kevytliikenteen on-
nettomuutta. Toisessa henkilöauto ajoi Virkatieltä 
kolmion takaa Koulukatua ajaneen polkupyöräili-
jän päälle  ja  toisessa tapauksessa henkilöauto 
ajoi Sepänkadun liittymän lähellä suojatiellä Kou-
lukatua ylittäneen polkupyöräilijän päälle. 

Hyryntiellä  tapahtui yksi loukkaantumiseen johta-
nut kevytliikenteen onnettomuus, jossa henkilöa-
tuo ajoi  sen  eteen yllättäen kääntyneen polku-
pyöräilijän päälle. 

Tapaturmia  kirjattiin ennen-tilanteessa neljä, jot-
ka kaikki olivat jalankulkijoiden liukastumisia jäi- 
sillä ja lumisilla  kaduilla. Kandessa tapauksessa 
osallinen oli humalassa. 

Rakentamisen aikana terveyskeskuksen kerää-
mien  tilastojen mukaan tapahtui yksi loukkaan-
tumiseen johtanut kevytliikenteen onnettomuus 

 ja  yksi loukkaantumiseen johtanut tapaturma. 
Polkupyöräilijä kaatui Kainuuntiellä Paikallissäh

-kön  toimitalon kohdalla kevytliikenteen väylällä 
kesäyönä, jolloin tien  pinta  oli märkä. Jalankulki

-jan  tapaturma tapahtui Könninmäentien liittymäs-
sä, jossa jalankulkija kaatui epätasaisen kadun 
vuoksi  ja  loukkaantui. 

Saneerauksen jälkeen  Kainu untiellä oli tapahtu- 
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nut  terveyskeskustilastojen  mukaan lokakuun - 
 94  ja  huhtikuun  -96  aikana yhteensä kolme louk-

kaantumiseen johtanutta kevytliikenteen onnetto-
muutta. Kainuuntien  ja Markkulankujan  liittymäs-
sä henkilöauto ajoi suojatiellä kulkeneen jalankul-
kijan päälle. Lomakkeessa ei oltu eritelty osapuo-
lien sijaintia tarkemmin. Kainuuntien  ja Pajakka

-kadun liittymässä henkilöauto ajoi Pajakkakadul
-ta  tullessaan Kainuuntien suunnassa suojatiellä 

kulkeneen polkupyöräilijän päälle (tämä onnetto-
muus oli myös poliisin tilastoissa). Kainuuntien  ja 
Könninmäentien  liittymässä humalainen polku-
pyöräilijä törmäsi liikennemerkkiin, kaatui  ja  louk-
kasi itsensä. 

Koulukadulla  oli tapahtunut lokakuun  -93  ja  huhti-
kuun  -96  välisenä aikana yhteensä seitsemän 
terveyskeskuksen raportoimaa kevytliikenteen 
onnettomuutta  ja  neljä jalankulkijan tapaturmaa. 
Kevytliikenteen onnettomuuksista viisi johti louk-
kaantumiseen. 

Kandessa tapauksessa henkilöauto  tai  paketti-
auto  ajoi suojatiellä Koulukatua ylittäneen jalan-
kulkijan päälle. Toisessa onnettomuudessa  ja-
lankulkija  kuoli vammoihinsa muutaman päivän 
kuluttua (tämä onnettomuus  on  myös poliisin ti-
lastoissa). Onnettomuudet tapahtuivat Kouluka

-dun  ja Sepänkadun  sekä Koulukadun  ja Torika
-dun  liittymissä. Yksi loukkaantumiseen johtanut 

onnettomuus tapahtui Torikadulla Koulukadun 
liittymässä, jossa pyöräilijä kääntyi vasemmalle 

 ja  henkilöauto ajoi suoraan  ja  pyöräilijän päälle. 
Kandessa muussa tapauksessa humalassa ollut 
polkupyöräilijä törmäsi joko reunakiveen  ja  kaatui 

 sen  seurauksena  tai vain  kaatui nenälleen polku-
pyörän yli maahan. Tapaturmissa jalankulkijat oli-
vat kaatuneet joko liukkauden  tai  huimauksen 

 seurauksena  ja loukanneet  itsensä. 

Terveyskeskustilastojen  keräämien onnetto-
muustiedoista käy ilmi, että kevytliikenteen  tur-
vallisuusasema  on  todellisuudessa vielä heikom-
pi kuin poliisin rekisteriin päätyvät onnettomuudet 
osoittavat. Liittymät ovat kevytlii kenteelle vaaralli-
sia. Myös suojateilla oli tapahtunut kevytliiken

-teen  päälleajoja.  Alkoholi  on  yksi merkittävä syy 
kevytliikenteen onnettomuuksiin  ja tapaturmiin.  

5.2 Kevytliikenne 

Kevytillkenteen  käyttäytymistä tietä  viitettäessä  
tutkittiin videokuvausten avulla Kainuuntien  ja 
Vienantien liittymän  kohdalla, Kainuuntien  ja 
Koulukadun liittymän  alueella sekä Koulukadun 

 ja Rajakadun liittymän  alueella ennen  ja  jälkeen 
teiden saneerauksen. Kuvausajankohdat olivat 
ennen-tilanteessa keskiviikkona  30.9.1992  klo 

 8-18,  lauantaina  5.9.1992  klo  9-15  ja  perjantaina 
 12.2.1993  klo  8-17.  Jälkeen-tilanteessa kuvaus-

ajankohdat olivat keskiviikkona  23.8.1995  klo  8-
18,  lauantaina  26.8.1995  klo  9-17  ja  perjantaina 

 9.2.1996  klo  8-17.  Jälkeen-kuvauksia ei suoritet-
tu aamun varhaisimpina tunteina eikä  klo  17  jäl-
keen pienten liikennemäärien vuoksi. 

Vienantien liittymän  eteläpuolelle rakennettiin 
Kainuuntielle suojatien kohdalle pieni kavennus, 
jonka kohdalla ajoradan leveys kaventuu  8  met-
ristä  7  metriin. Kevytliikenne käytti Kainuuntien 
saneerauksen jälkeen kavennuksen kohdan suo-
jatietä  varsin  hyvin, tosin oikaisuja tapahtui edel-
leen. Kevytliikenteen väylää käytettiin Kainuun- 
tien itälaidalla aikaisempaa paremmin  ja  huolto-
aseman pihan kautta oikaisu oli hieman aikai-
sempaa vähäisempää.  Kuva  5/3.  

Talven kuvauspäivinä  kevyttä liikennettä oli jäl-
keen-tilanteessa liikkeellä runsaammin.  He  käyt-
täytyivät samansuu ntaisesti kuin kesäolosuhteis

-sa.  Huoltoaseman kautta oikaisijoita oli kuitenkin 
suhteessa vähemmän. 

Kavennuksen  kohdalla olevaa suojatietä autoili-
jat eivät huomioineet niin hyvin kuin kauppakatu-
jaksoilla olevia suojateitä. Jalankulkijat  ja  pyöräili-
jät joutuivat odottamaan autojen ohi menemistä 

 ja  pääsivät vasta sitten ylittämään Kainuuntien. 

Kainuuntien  ja Koulukadun liittymän  alueella ke-
vytliikenne käytti suojateitä huomattavasti ennen- 
tilannetta paremmin. Valo-ohjatussa liittymässä 
käytettiin jälkeen-tilanteessa lähes ainoastaan 
suojateitä. Ennen-tilanteessa  osa  pyöräilijöistä 
käytti ajorataa. Kainuuntien ylityskohdat olivat 
harvemmissa paikoissa jälkeen-tilanteessa ho-
telli Kainuun  ja  S-Ykköstorin  kohdilla. Rakenne-
tun (istuttamattoman) saarekkeen vaikutus ylitys- 
kohtiin näkyy. Suojatien ulkopuolelta tien ylittänei

-den  osuus oli säilynyt lähes samana  (n. 11  %). 
 Kuva  5/4.  



58 
	

Kuhmon taajamateiden parantaminen. Yhteenveto seurannasta 

LIIKENNE  

N 

N  

\: \  
10 NN 

-b"  / " 
/  Keskiviikko  30.9.1992 

 /  Klo  8.00-1 8.00 	-  
III 	\N 'N 

 

0  

NcilY/173 
_/  ///k. 

Jälkeen  N 	 \  a'  /  

2 

4  '.i' "ur'  

: 
 44 	 41111111111 

 IIIJIIIIIIp 
iidhI1h1  a  

si 	:si 

Kuva  5/3.  Kevytlllkenteen ylityskohdatja  määrät Kainuuntien  ja  Vienantien  liittymässä kesäolosuhteissa 
ennen  ja  jälkeen taajama tien saneerauksen. 



Kuhmon  taajamateiden  parantaminen. Yhteenveto seurannasta 
	 59  

LIIKENNE  

Ennen 	[!tIj  N y'//'  

Kun  

N 

N 6  
/  741  

I I 
1111111  

.  

	

V 	
• 	 - 	 I.  

4 

51 N 	

N 	
A4  

(  

Tori 	
PuheHn  

	

14 N 

	
N 

N 
N 

N  rket N /fhx  

	

YkkOStOrI 	N 	 Keskiviikko  30.9.1992  XN 	
Klo  8.00-1 8.00  

__  

/  

I.. 

11  
1hh. 

Kuva  5/4.  Kevytliikenteen ylityskohdat  ja  määrät Kainuuntienja Koulukadun liittymässä kesä olosuhteissa 
ennen  ja  jälkeen taajamatien saneerauksen. 
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Talven kuvauspäivi  nä  kevytlii kenteen  käyttäyty-
minen oli hyvin samansuuntaista kuin kesäolo-
suhteissa. Jälkeen-tilanteessa talvella kevyttä lii-
kennettä oli kuvauspäivänä liikkeellä lähes yhtä 
paljon kuin kesäolosuhteiden kuvauspäivänä. 

Autoilijat huomioivat kuvausten  ja maastotarkas-
telun  perusteella  hotellin ja  S-marketin  välisen 
suojatien varsin  hyvin  ja  antoivat kevytliikenteen 
ylittäjille hyvin mandollisuuden tien ylittämiseen. 
Tällä osuudella autoliikenteen mitatut keskinope-
udet vaihtelivat  33-38 km/h  välillä. 

Koulukadun  ja Rajakadun  liittymässä kevyttä lii-
kennettä oli sekä ennen- että jälkeen-tilanteessa 
liikkeellä paljon. Kevytliikenteen käyttäytyminen ei 
ollut juurikaan muuttunut Koulukadun saneerauk-
sen seurauksena. Suojateitä käytettiin liittymässä 
hyvin. Koulukadun eteläpuolta käytettiin jälkeen- 
tilanteen kuvauspäivinä hieman enemmän kuin 
ennen-tilanteessa.  Kuva  5/5.  

Talvella kevyttä liikennettä oli jälkeen-tilanteessa 
liikkeellä huomattavasti runsaammin kuin ennen. 
Koulukadun eteläpuolisten liikkeiden edustoja 
käytettiin Koulukadun suuntaiseen liikkumiseen 
enemmän kuin ennen-tilanteessa. 

Koulukadun  ja Rajakadun  liittymässä autoilijat 
huomioivat jälkeen-tilanteessa kevytliikenteen 
kulkijat  varsin  hyvin. Suojateitä ylittämään lähte-
ville annettiin selvästi tilaisuus tien ylittämiseen 
hidastamalla ajonopeutta  jo  varhain kumpaankin 
suuntaan Koulukatua ajettaessa. Autoliikenteen 
keskinopeudet vaihtelivat tällä kohdalla 

 38-42 km/h.  

Kevytillkenteen  määriä, koostumusta  ja  kulkijoi-
den  kävttämää  tien puolta laskettiin  ja  tutkittiin  vi

-deokuvauksista  samoilta kohdilta kuin kevytliiken
-teen  käyttäytymistä. Koska sääolosuhteet vaikut-

tavat niin suuresti kevytliikenteen määriin  ja  las-
kenta-ajankohdat olivat  sen  verran lyhyet, ei mi-
tään yleistäviä päätelmiä määrälaskennoista voi-
da tehdä. 

Polkupyöräilijät joutuivat ennen-tilanteessa käyt-
tämään ajorataa. Jälkeen-tilanteessa  koko  taaja-
majaksolla oli rakennettu jk+pp-tiet, joka lienee 
vaikuttanut polkupyöräilijöiden määrää lisäävästi. 

Kainuuntiellä Vienantien  kohdalla kevytliikenteen 
kokonaismäärät eivät olleet juurikaan muuttuneet 
laskentapäivinä. Kulkijoiden koostumus oli muut-
tunut siten, että polkupyöräilijöitä oli jälkeen-las-
kennassa yli puolet. Ennen-laskennassa jalankulki-
joita oli yli puolet kevytliikenteen kokonaismäärästä. 

Kainuuntiellä  hotelli Kainuun kohdalla kevytliiken
-teen  kokonaismäärä oli jälkeen-laskennassa hie-

man pienempi kuin ennen-laskennassa. Pyöräili-
jöiden osuus oli myös tällä kohdin kasvanut. En-
nen-laskennassa jalankulkijat olivat enemmistö-
nä, mutta jälkeen-laskennassa kulkijoiden enem-
mistön muodostivat arkipäivän laskennassa pyö-
räilijät. Lauantaina jalankulkijat olivat enemmistö-
nä myös jälkeen-laskennassa. Kevytliikenne 
käytti torin puoleista kevytliikenteen väylää 
enemmän kuin kaupungintalon puoleista. 

Koulukadulla Rajakadun  liittymässä kevytliiken
-teen  kokonaismäärä oli myös jonkin verran pie-

nempi jälkeen-laskennassa. Kulkijoiden enem-
mistö oli pyöräilijöitä sekä ennen- että jälkeen- 
laskennassa. Kevytliikenne käytti Koulukadun 
pohjoista kevytliikenteen väylää enemmän kuin 
eteläistä, tosin eteläisen puolen käyttö oli lisään-
tynyt jälkeen-laskennassa. Suurin  osa kulkijoista 

 oli koululaisia. 
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5.3  Autoliikenteen määrät 

Kuhmon autoliikenteen määriä  ja  koostumusta 
selvitettiin viikon kestäneiden konelaskentojen  ja 

 kanden päivän videokuvausten avulla ennen  ja 
 jälkeen Kainuuntien  ja Koulukadun  saneerauk-

sen. Konelaskentoja tehtiin ennen-tilanteessa 
kandeksassa pisteessä  ja  jälkeen-tilanteessa 
kymmenessä pisteessä. Videokuvauksia tehtiin 
viidessä kohteessa. Ennen-osan konelaskennat 
tehtiin  30.8.-6.9.1992  ja  5.2.-i 4.2.1993  sekä jäl-
keen-osan laskennat  i.9.-7.9.1995  ja  3.2-
9.2.1996.  Ennen-osan videokuvaukset tehtiin 
keskiviikkona  30.9.1992  ja  lauantaina  5.9.1992 

 sekä  12.2.1993.  Jälkeen-osan videokuvaukset 
tehtiin keskiviikkona  23.8.1995  ja  lauantaina 

 26.8.1995  sekä  9.2.1996.  Konelaskentapistei
-den  ja videokuvausten  paikat  on  esitetty kuvassa 

 5/6.  

Autoliikenteen määrät olivat jälkeen-laskennois
-sa  pienemmät kuin ennen-laskennoissa. Voi-

makkaimmin tämä ilmeni keskustan laskentapis-
teissä sekä Kainuuntiellä että Koulukadulla  ja 
Kainuuntiellä Hyryntien  pohjoispuolella.  Talvilas-
kennoissa  autoliikenteen määrät olivat jonkin 
verran pienemmät kuin kesäolosuhteissa teh-
dyissä laskennoissa. 

Kuvassa  5/7 on  esitetty konelaskentojen mukai-
set perjantain vuorokausiliikenteen määrät taaja-
man keskustassa ennen  ja  jälkeen teiden sanee-
rauksen. 

Keskivuorokausiliikenteen  määrät olivat  Kai
-nuuntien  ja Koulukadun keskustaosuuksilla  en-

nen-laskennoissa noin  11 000-12 000  autoa!vrk, 
 jälkeen-laskennoissa noin  5 600- 7 600  autoa! 

vrk. Sisääntulojaksoilla keskivuorokausiliiken
-teen  määrät olivat ennen-laskennassa Kainuun- 

tiellä noin  5 000  autoa/vrk  ja Koulukadulla  noin  3 
000  autoa!vrk.  Jälkeen-laskennassa ne olivat 
vastaavasti noin  4200  ja  2 500  autoa/vrk.  Hyryn- 
tien laskentapisteessä keskivuorokausiliikenteen 
määrä oli ennen vähän  alle  5 000  autoa!vrk  ja  jäl-
keen noin  3 000  autoa!vrk. Peuranpolun itäpääs

-sä  KVL  oli noin  900  autoa!vrk  sekä ennen- että 
jälkeen-laskennoissa. 

Kainuuntien  ja Koulukadun  sekä Hyryntien  ja 
Peuranpolun laskentapisteiden keskivuorokausi

-liikenteen määrät  on  esitetty kuvassa  5/8.  

Liikenteen vuorokausivaihtelut Kainuuntien kes-
kustan laskentapisteessä, jonka liikennemäärä 
oli suurin,  on  esitetty kuvissa  5/9.  Perjantai oli lii-
kenteen vilkkain päivä  ja  lauantain liikennemäärä 
oli lähes sama kuin normaalina arkena. 

Perjantain tuntiliikennemäärät Kainuuntien kes-
kustapisteessä  on  esitetty kesä-  ja talviolosuh-
teissa  kuvassa  5/9.  Perjantain huipputunnit olivat 
keskipäivällä  ja  illalla  klo  21-23.  Iltarallin  liikenne- 
määrä oli ennen-laskennoissa lähes yhtä suuri 
kuin keskipälvän huipputunteina. Jälkeen -las-
kennoissa kesäolosuhteissa iltaliikenteen  määrä 
oli suurempi kuin keskipäivällä. 

Liikenteen määrän vähenemisen suurin syy lie-
nee taloudellinen  lama,  joka  on  vähentänyt kau-
pungin sisäistä liikennettä merkittävästi. Keski-
päivän huipputuntien liikenne, joka  on  pääasias-
sa liikkeissä asiointia,  on  vähentynyt vielä voi-
makkaammin kuin normaali aamu-  ja  iltapäivä- 
tuntien liikenne. Myös iltaralliliikenne  on  selvästi 
aikaisempaa vähäisempää. 

Muille keskustateille, eli kaavateille, liikennettä ei 
näytä siirtyneen juurikaan. 

Jalkaisin asiointiin siten, että  auto  jätettäisiin kes-
keiselle pysäköintipaikalle, kuhmolaiset eivät 
näytä erityisemmin siirtyneen vieläkään. 
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Kuva  5/8.  Laskentapisteiden keskivuorokausi -
liikenteen määrät. 

Liikenteen  vuorokausivaihtelu Kainuuntiellä  torin 
kohdalla  kesälaskennoissa  

ennen- laskenta 	Ei 	jälkeen- laskenta  
18000 
16000  ______  

maanantai tiistai 	keskMikko  torstai 	perjantai lauantai 	sunnuntai 

Liikenteen  vuorokausivaihtelu Kainuuntiellä tonn  
kohdalla  talvilaskennoissa 

ajon/vrk  
LI] ennen-  laskerita  IL  jälkeen- laskenta  

18000  

maanantai tiistai 	keskiviikko torstai 	perjantai lauantai 	sunnuntai  

ajoh  

Uikenteen tuntivaihtelu Kainuuntiellä  torin 
kohdalla  kesälaskennoissa  tiistaina  

ennen- laskenta 	jäikeen- askenta  1400  

1200  

1IIE1IIIIUN.h -  

8 	8 8 88 88 888$8 	$8 88888 
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LiIkenteen tuntivalhtelu Kainuuntiellä  torin 
kohdalla  talvllaskennolssa tIistaina 

ennen- laskenta 	ILl  jälkeen- laskenta  

200 
1000 
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Kuva  5/9.  LIIkenteen vuokausi-  ja  tuntivaihtelut 
Kainuuntien keskustapisteessä. 
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5.4  Autoliikenteen koostumus 

Raskaan liikenteen osuus autoliikenteestä las-
kettiin videokuvauksista liittymien liikennelasken-
tojen yhteydessä. Raskaan liikenteen osuus oli 
taajaman liikenteestä hyvin pieni. Ennen-tilan-
teessa raskaan liikenteen osuus oli  koko  päivän 
liikenteestä  (klo  8-18) 1,2  %ja  iltapäivän huippu- 
tunnin  liikenteestä  1,0  %. Vilkkaimmillaan  Kai

-nuuntien  ja Koulukadun liittymän  läpi kulki  15 
 raskasta ajoneuvoa tunnissa eli keskimäärin yksi 

 raskas  ajoneuvo joka neljäs minuutti. 

Jälkeen-tilanteessa arkipäivän vilkkaimman  tun-
nin  aikana Kainuuntien  ja Koulukadun liittymän 

 läpi kulki  35  raskasta ajoneuvoa, joka oli  4,6  % 
liittymän huipputunnin liikennemäärästä.  Iltapäi-
vällä raskaat ajoneuvot olivat pääasiassa linja- 
autoja.  Koko  päivän  (klo  8-18)  liikenteestä ras-
kaiden ajoneuvojen osuus oli  2,8  %.  Lauantaina 
raskaiden ajoneuvojen osuus liittymän liiken-
teestä oli  0,7  %.  Talvella raskaan liikenteen 
osuus oli pienempi. Arkipäivänä iltapäivän huip-
putunnin aikana raskaita ajoneuvoja kulki liitty-
mästä  10  kpl,  1,4  %.  Koko  päivän  (klo  8-17)  aika-
na niiden osuus oli  1,3  %.  

5.5  Liittymät 

Lilkennevirrat 
Kainuuntien  ja Koulukadun  keskeisten liittymien 
liikennevirrat laskettiin aamu-  ja iltahuipputuntien 

 aikana, jotta saneerausten mandolliset vaikutuk-
set liikennevirtoihin tulisivat ilmi. 

Kainuuntien  ja Peuranpolun  liittymässä Peuran- 
polun  ja  keskustan suunnan välinen liikennevirta 
oli arkisin pienentynyt selvästi enemmän kuin lii-
kennemäärät keskimäärin.  Se  voi olla merkki 
muutoksista käytetyissä ajoreiteissä. Lauantain 
liikennevirroissa ei ollut vastaavaa muutosta. 

Kainuuntien  ja Koulukadun  liittymässä suurin 
kääntyvä liikennevirta oli Kainuuntien eteläsuun-
nan  ja Koulukadun itäsuunnan  välinen virta, joka 
oli sekä ennen- että jälkeen-laskennoissa arkena 
noin  70  % liittymän kokonaisliikennemäärästä. 

 Lauantaina tämä vallitseva liikennevirta oli en-
nen-laskennassa noin  80  %  ja  jälkeen-lasken-
nassa hieman  alle  70  % kokonaisliikennemää-
rästä. Liittymän kokonaisliikennemäärä  oli jäI- 

keen-laskennan arjen huipputunteina yli  50  % 
 pienempi  ja  lauantaina hieman  alle  30  %  pienem-

pi kuin ennen-laskennassa. 

Koulukadun  ja Rajakadun  liittymässä suurin 
kääntyvä liikennevirta oli Koulukadun torin suun-
nan  ja Rajakadun pohjoissuunnan  välinen liiken-
nevirta, joka oli arkena ennen-laskennassa noin 

 13  %  ja  jälkeen-laskennassa noin  15  % liittymän 
kokonaisliikennemäärästä.  Lauantaina tämä 
kääntyvä liikennevirta oli noin  20  % kokonaislii-
kennemäärästä.  

Muutokset Rajakadun liikennemäärissä olivat vä-
häisemmät kuin Koulukadun liikennemäärissä. 
Rajakadun liikennemäärät olivat useimpina las-
kenta-ajankohtina vähentyneet, joten merkittäviä 
liikennevirtoja ei ole siirtynyt Kainuuntieltä  Raja- 
kadulle. 

Liittymien  toimivuus 
Liittymistä tutkittiin videokuvausten avulla myös 
kääntyvien autojen odotusaikoja  ja jonopituuksia. 
Kainuuntien ja Vienantien  liittymästä sekä  August 

 Korhosen tavaratalon  ja  hotelli Kainuun pihaliitty-
mistä tutkittiin päätielle liittymisen odotusaikoja. 

Kainuuntien  ja Peuranpolun  liittymässä odotusai
-koja ja jonopituuksia  tutkittiin  vain  kesäolosuhtei

-den  kuvauksista. Ennen-tilanteessa Peuranpolun 
liittymässä oli sivusuunnilla korkeintaan  2  auton 
jonoja  ja odotusajat  olivat noin  10-30 s.  Jälkeen-ti-
lanteessa jonoja ei esiintynyt. Yksittäiset autot jou-
tuivat odottamaan kiertoliittymään pääsyä kor-
keintaan  10-20 s.  

Kainuuntien  ja Koulukadun  liittymässä jonot oli-
vat ennen-tilanteessa  varsin  lyhyitä, korkeintaan 
kaksi autoa, sivusuuntien pienten liikennemääri

-en  vuoksi. Odotusajat olivat pisimmillään  1,5 min 
 sivusuunnilla pääsuunnan  suuren liikennemää-

rän  ja etuajo-oikeuden vuoksi. 

Jälkeen-tilanteessa liittymään oli rakennettu valo- 
ohjaus. Pisimmät jonot muodostuivat pääsuunnil

-le.  Sivusuunnilta  joutui odottamaan usein, pisim-
millään noin minuutin ajan, mutta keskimäärin 

 alle  puoli minuuttia. Jonopituudet olivat sivusuun-
nilla pisimmillään noin  5  autoa. Kainuuntien  ja 
Koulukadun pääsuunnilla  liikennevaloissa joutui 
odottamaan huipputuntien aikana pisimmillään 
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lähes kaksi minuuttia (Kainuuntie)  ja  hieman  alle 
 minuutin (Koulukatu). Keskimääräiset odotusajat 

olivat noin puoli minuuttia. Jonojen pituudet olivat 
enimmillään  14  autoa. Talviolosuhteissa pisim-
mät odottavat autojonot olivat  12  autoa. Kuvassa 

 5/10 on  esitetty Kainuuntien  ja Koulukadun liitty-
män  pisimmät  ja  keskimääräiset odotusajat sekä 
jonopituudet ennen-  ja  jälkeen-tilanteissa. 

Koulukadun  ja Rajakadun  liittymässä Pisimmät 
odotusajat olivat ennen-tilanteessa noin puoli mi-
nuuttia. Jonot olivat korkeintaan kanden auton 
jonoja. Jälkeen-tilanteessa pisimmät odotusajat 
olivat sivusuunnilla Rajakadulta Koulukadu  Ile  tul-
taessa iltapäivällä  alle  minuutin. Keskimääräiset 
odotusajat olivat  vain  noin  10 s  ja  pisin jono  5  au-
toa. Koulukadulla ei joutunut odottamaan yli  20 s 

 eikä liittymään muodostunut yli  2  auton jonoa. 
Kuvassa  5/11 on  esitetty Rajakadun liittymän pi-
simmät odotusajat  ja  jonot ennen-  ja  jälkeen-ti-
lanteissa. 

Jälkeen-tilanteessa jonot saattavat johtua siitä, 
että jalankulkijat uskaltavat lähteä helpommin 
ylittämään Koulukatua keskisaarekkeiden vuok-
si, jolloin autoilijat antavat paremmin tietä.  Video - 
kuvauksista voi myös selvästi havaita, että kevyt- 
liikenne  ja  myös kääntyvä liikenne ennakoidaan 
hyvin  ja  aikaisempaa paremmin. 

Sivukaduilta  tai  pysäköi ntipaikoilta  I  iittymisajat 
 päätielle olivat pienentyneet saneerausten jäl-

keen. Talvella odotusajat olivat pidemmät kuin 
kesäolosuhteissa. Taulukossa  5/5 on  esitetty  Au-
gust  Korhosen tavaratalon edustan pysäköinti-
paikolta Kainuuntielle liittyneiden autojen keski-
määräiset odotusajat ennen-  ja jälkeentilanteis-
sa. 

E:en  

Koulukatu  
______ 	 - 

PIl/:ii  

I- 	 _________________ 
- 	i  I I 1- 

pil  ri TT7  
III  

Kuva  5/10.  Kainuuntien  ja  Koulukadun liittymän 
odotusajat  sekä  maksimaaliset jonopituudet.  
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Kuva  5/11.  Koulukadun  ja  Rajakadun lllttymän 
odotusajat  sekä  jonopituudet. 



Kuhmon taajamateiden parantaminen. Yhteenveto seurannasta 

LIIKENNE 

Taulukko  5/5.  Keskimääräiset odotusajat  August 
 Korhosen tavaratalon  ja  hotelli Kainuun pysä-

käintipaikoilta Kainuuntielle. 

oikealle kääntyvät  -  vasemmalle kääntyvät 

kesä talvi  -  kesä talvi 

ennen jälkeen ennen jälkeen ennen  jälkeei  ennen jälkeen 

aamu  
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iltapäivä  

8s  

9s 

lOs  
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26s 

20s  

21 S  

18s  

Liikennevalo-ohjaus aiheutti jonoja  ja viiveitä 
 myös pääsuunnhlle, joissa niitä ei aikaisemmin ol-

lut. Valo-ohjaus varmistaa sivukaduilta päätielle 
liittymisen, mutta odotusajat  ja  jonot olivat osin 
aiempaa suuremmat valojen suosiessa  pää- 
suunnan liikennevirtaa. Valo-ohjaamattomissa 
liittymissä  ja tonttiliittymissä odotusajat  olivat ai-
empaa pienemmät, koska valo-ohjaus pätkii  pää- 
suunnan liikennevirtaa  ja liikennemäärät  olivat 
pienemmät.  

5.6  Läpikulkulilkenne  

Kuhmon keskustan läpikulkuliikenteen virrat sel-
vitettiin rekisteritunnusmenetelmää käyttäen. 
Tutkimukset tehtiin  3.-4.9.1992  ja  9.9.1995. Tut

-kimusajakohdat  olivat aamulla  klo  6.30-9.00  ja  il-
tapäivällä  klo  15.00-17.30.  Tutkimuspisteitä  oli 
neljä. Läpikulkevaksi liikenteeksi laskettiin sellai-
set ajoneuvot, jotka olivat ajaneet kanden tutki-
muspisteen kautta  ja  käyttäneet tähän aikaa  alle 

 10  minuuttia. 

Kainuuntien  ja Koulukadun  kautta kulkevaa taa-
jaman läpikulkuliikennettä oli ennen-tilanteessa 
aamulla noin  15  autoa!t  ja  iltapäivällä noin  25  autoa! 

 t.  Jälkeen-tilanteessa Kainuuntien  ja Koulukadun 
 kautta kulkevaa liikennettä oli aamulla  16  autoa!t 

 ja  iltapäivällä  24  autoalt. Läpikulkevan  liikenteen 
absoluuttinen määrä ei ollut muuttunut, mutta  sen 

 osuus kokonaisliikennemäärästä oli hieman kas-
vanut. Läpikulkuliikenteen määrät iltapäivällä en-
nen-  ja  jälkeen-tilanteissa  on  esitetty kuvissa  5/ 
12.  

Parantamistoimenpiteillä  ei ollut vaikutuksia läpi-
kulkullikenteen määrään, kuten oletettiinkin, ei 
myöskään  sen  käyttämiin reitteihin. Peuranpol-
kua ei juuri käytetä läpikulkuun  sen  huonon kun-
non vuoksi. 
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Kuva  5/12.  Läpikulkuliikenteen määrät iltapäivällä ennen -ja  jälkeen-tilanteissa.  
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Kuva  5/13.  Tutkamittauspisteiden  sekä  analysaattoriajojen kiintopisteiden  sijainti.  



Kuhmon  taajamateiden  parantaminen. Yhteenveto seurannasta 
	 71 

AJONOPEUS  

5.7  Ajonopeus 

Tutkam ittau kset 
Ajonopeuksia  selvitettiin sekä tutkamittauksilla 
että VTT:n ajoanalysaattoriauton tulosten perus-
teella. Tutkamittaukset kertovat pistenopeuksista 

 ja analysaattorin  tulokset ajonopeuksien vaihte-
luista ajettaessa Kainuuntietä  ja Koulukatua  taa-
jama-alueella. 

Tutkamittaukset  tehtiin Kainuuntiellä  ja Kouluka-
dulla  yhteensä  11  pisteessä ennen-tilanteessa 
kesäolosuhteissa  1 .-1 5.9.1992  ja talviolosuhteis-
sa  3.-i 8.2.1993.  Jälkeen-tilanteen tutkamittauk

-set  tehtiin  21.8.-i.9.1995  (täydennysmittauksia 
 17.-24.10.1995)jal2. -21.2.1996.  

Pisteissä mitattiin vähintään  100  ajoneuvon no-
peudet ajosuunnittain. Valo-ohjattujen liittymien 
kohdilla ei mitattu valoihin pysähtyvien ajoneuvo-
jen nopeuksia. 

Matkanopeusmittaukset  tehtiin VTT:n ajoanaly-
saattoriautolla muun liikenteen mukana ajaen en-
nen-tilanteessa perjantaina  15.9.1992  klo  13-
14.30  ja klo  15-17  sekä jälkeen-tilanteessa keski-
viikkona  23.8.1995  klo  9-11,  klo  13-15  ja klo  15-
16.30.  Kunkin mittausjakson aikana ajettiin  10 

 ajoa ajosuuntaa kohden eli  20  ajoa ennen-tilan-
teessa  ja  30  ajoa jälkeen-tilanteessa ajosuuntaa 
kohden. 

Tutkamittauspisteet  ja analysaattoriajojen  kunto- 
pisteiden sijainti  on  esitetty kuvassa  5/13.  Kesä- 
olosuhteissa nopeuksia ei mitattu pisteessä  7.  

Kiertoliittymän  havaitseminen hillitsee suurimpia 
nopeuksia  jo  noin  300 m  ennen liittymää  (piste 
1).  Kiertoliittymän  jälkeen nopeustaso oli keskus-
taan ajettaessa selvästi aikaisempaa alhaisempi 

 (piste 2).  Pisteessä  2  keskustasta pois ajavien 
autojen vieläkin suurempi nopeustason alenemi-
nen johtui kiertoliittymään lähestymisestä sekä 
Hyryntien liittymän valo-ohjauksesta. 

Kainuuntien sisääntulojaksolla,  jossa toimenpi-
teenä oli  vain  ajoradan  kaventaminen  11,0  met-
ristä  8,0  metriin tutkamitatuissa ajonopeuksissa 
tapahtui pientä alenemista  (piste 3).  Maksimino-
peudet  tosin olivat edelleen reilusti yli  50 km/h. 

 Kainuuntien kauppakatujaksolla nopeustaso  ei 

tutkamittausten  mukaan muuttunut juuri lainkaan 
 (piste 4).  Maksiminopeudet  olivat sielläkin edel-

leen noin  60 km/h.  Koulukadun kauppakatujak
-son  mittauspisteessä  (piste 6)  valo-ohjauksen 

nopeuksia alentava vaikutus oli havaittavissa. 
Nopeustaso oli alhainen muutamaa yksittäistä 
suurta ajonopeutta lukuunottamatta. Maksimino-
peudet olivat hieman  alle  tai  yli  50 km/h  ajosuun-
nasta  riippuen. 

Koulukadun sisääntulojaksolla  (piste 9)  ajonope-
udet  alenivat tutkamittausten mukaan hieman, 
mutta  varsin  suuri  osa  autoilijoista - etenkin kes-
kustasta pois ajettaessa - ylittää nopeusrajoituk

-sen.  

Kuvissa  5/1 4-16 on  esitetty kesäolosuhteiden  tut
-kamittaustulokset  ennen-  ja  jälkeen-tilanteissa. 

Ajoanalysaattori 
Analysaattoriajojen  mukaan Kainuuntiellä keski- 
nopeudet olivat selvimmin laskeneet Peuranpo-
lun kiertoliittymän  ja  valo-ohjauksen vuoksi.  Mak-
siminopeudet  olivat  sen  sijaan nousseet, mikä ai-
heutunee liikennemäärän pienemisestä  ja  valo- 
ohjauksen "oikean  rytmin"  löytämisestä. Kouluka

-dun  sisääntulojaksolla keskinopeudetkin  ovat 
nousseet, mihin vaikuttanee liikennemäärän vä-
henemisen ohella  mm.  pyöräilijäiden  siirtyminen 
ajoradalta kevytliikenteen väylälle sekä halustaja 
mandollisuudesta ajaa suoraa tietä esteettä kes-
kustajaksojen liikennevalojen jälkeen  tai  niitä en-
nen. 

Kuvassa  5/17 on  esitetty analysaattoriajojen kes-
kinopeudet tiejaksoittain  ja ajosuunnittain  ennen 

 ja  jälkeen teiden saneerauksen. Kuviin  on  lasket-
tu yhteen kaikkien ajojen keskiarvot. 

Taulukossa  5/6 on  esitetty keskeisiä tuloksia kol-
melta ajanjaksolta (aamu, keskipäivä  ja  iltapäivä) 
ennen-  ja  jälkeen-mittauksissa. 
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Kuva  5/14.  Tutkamittaustulokset  pisteissä  1,2,3  ja  4  ennen-ja  jälkeen-mittauksissa  (kesäolosuhteet). 
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Kuva  5/15.  Tutkamittaustulokset  pisteissä  5, 6, 8  ja  9  ennen-ja  jälkeen-mittauksissa  (kesäolosuhteet). 
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Kuva  5/16.  Tutkamittaustulokset  pisteissä lOja 

Piste 11,  Suomussalmen suuntaan 	keskipaiva  

	

100% 	 ha^pa  

	

40% 	 U 	jälkeen 

 20%  

kmffi  

	

0% 	 —1 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1  ennen -ja  jälkeen-mittauksissa (kesäolosuh  teet).  

Taulukko  5/6.  Ajoanalysaattorin  tuloksia; yhteenveto Kainuun tieltä  ja  Kouluka du/ta.  

klo  9-11 	 klo  11-13  klo 	15-17  
ennen jälkeen 	ennen jälkeen ennen jälkeen 

Keskinopeus,  km/h  ei mitat.  39 	47,5 39,9 	44,5 38,8  
Keskinopeuden vaihtelu/mittauskerta,  km/h  ei mitat.  34,4-43,9 	43,3-51 ,4 35,2-45,1 	38,6-49,3 30,2-44,9  
Yli  50 km/h  matka-ajasta,  %  ei mitat.  19,3% 	42,0% 23,1% 	31,0% 23,6%  
Yli  60 km/h  matka-ajasta,  %  ei mitat,  5% 	7% 10% 	4% 8%  
Hidastuksia  tai  pysähdyksiä, kpl/ajo  ei mitat.  4,3 	0,6 4,1 	1,4 4,0  
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YMPAR  ISTO VAIKUTUKSET  

6  YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSET 

 6.1  Liikennemelu  

Kuhmon keskustassa tehtiin melumittaukset 'nel-
jässä pisteessä ennen teiden saneerausta per-
jantaina  4.9.1992  ja  saneerausten jälkeen keski-
viikkona  23.8.1995.  

Melumittaustulokset  on  esitetty taulukossa  6/1 
 yhdessä laskentamallilla saatavien äänitasojen 

kanssa. 

Eri pisteiden tuloksiin vaikuttavat  mm.  seuraavat 
tekijät: 

Pisteessä  1  (Kainuuntie Markkulankujan  lä-
heisyydessä) ajonopeuksien aleneminen  on 

 alentanut melutasoa liikennemäärän vähe-
nem  isen  ohella. 
Pisteessä  2  (Koulukatu  torin kohdalla)  Kai

-nuuntien  ja Koulukadun liikennevalo-ohjauk-
sella  on  vaikutusta melutasoon. Vuonna 

 1992  liikennevirta  oli melko tasainen. Vaikka 
korkea keskikaista heikentää toisen ajo- 
suunnan aiheuttamaa melua torilla,  se  saat-
taa lisätä torin puoleisen ajoradan kiihdyttä

-vän  liikenteen melua heijastuksen vuoksi. 
Pisteessä  3  (Koulukatu Metsäkadun  lähei-
syydessä) muun, kuin liikennemäärän muu-
toksen vaikutus  on  vähäinen. Ajoanalysaat-
toritutkimuksen mukaan ajonopeus  on  kas-
vanut. Tutkamittausten mukaan muutokset 
ovat hyvin vähäiset. 
Pisteessä  4  liikennemäärä  ei ole muuttunut. 
Vuoden  1995  mittauksissa tiellä kulki muuta-
ma  raskas  ajoneuvo. Vuoden  1992  mittauk-
sissa ei ollut yhtään raskasta ajoneuvoa. 
Peuranpolun hyvin pienen liikennemäärän, 
lyhyiden mittausjaksojen sekä taustamelun  
(v. 1995 mm. motocross -melua) vuoksi pis-
teen mittaustuloksiin tulee suhtautua varauk-
sella. 

Mittausten perusteella ei voida suoraan tehdä 
johtopäätöstä, että melutson lasku olisi aina niin 
suuri kuin mittaustulokset osoittavat. Muutoksen 
suunta  on  kuitenkin selvä. Tätä tukee myös asu-
kashaastattelun  tulos,  jonka mukaan melua ei 
koettu yhtä häiritseväksi kuin ennen. Lisäksi  sak-
salasten tekemissä taajamateiden seurannoissa 
melutasot  olivat laskeneet vastaavasti. 

Taulukko  6/1.  Melumittausten  ja  laskennan tulok-
set.  

Piste  Mitattu  (dB)  Laskettu  (dB)  
Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen  

1 68,0 63,4 68,0 65,0 
2 63,3 60,8 68,5 63,5 
3 63,9 60,7 65,0 62,5 
4 44,9 46,9 47,0 46,5 

6.2  Energiankulutus 

Polttoaineen kulutusta tutkittiin ajoanalysaattori-
autolla ennen teiden saneerausta perjantaina 

 4.9.1992  ja  saneerausten jälkeen keskiviikkona 
 23.8.1995.  Tutkimukset tehtiin muun liikenteen 

mukana ajaen aamulla  klo  9-1 1,  keskipäivällä  klo 
 13-15  ja  iltapäivällä  klo  15-17.  Ennen-tilanteessa 

aamumittauksia ei saatu tehdyksi. Kunkin mitta-
usajakohdan aikana ajettiin  10  ajoa ajosuuntaa 
kohden. Mittaukset suoritettiin aina kiintopistevä-
leittäin. 

Keskimääräinen polttoaineen absoluuttinen kulu-
tus oli analysaattorimittauksissa Kainuuntietä  ja 
Koulukatua mittausjaksoja ajetuissa  ajoissa: 

Ajosuunta  Ennen Jälkeen Ero 
länsi-itä  131,1 ml 181,4 ml +50,3 ml  
itä  -  länsi  138,8 ml 157,2 ml +18,4 ml  

Kuvassa  6/1 on  esitetty keskimääräinen abso-
luuttinen polttoaineen kulutus mittausjaksoittain 

 ja ajosuunnittain.  Keskimääräiset kulutukset  on 
 laskettu kumpaankin ajosuuntaan tehtyjen ajo-

kertojen keskiarvoina. 

Suunnittaiset  erot polttoaineen kulutuksessa voi-
vat johtua osittain liikennevalojen yhteenkytken-
nästä. Muita syitä voivat olla  mm.  ajotyylien 
eroavuus suunnittain.  Suomussalmen suuntaan 
ajettaessa (länsi-itä) Koulukadulla voidaan vauh-
tia kiihdyttää vapaasti Torikadun liittymän itäpuo-
leIla. Vurokausiliikenteen väheneminen vaikuttaa 
näillä jaksoilla samaan suuntaan, koska ruuhka 
ei enää esiinny niin paljon. Sotkamon suuntaan 
ajettaessa (itä-länsi) mittausjakson loppupäässä 
ovat Hyryntien liikennevalot  ja Peuranpolun kier-
toliittymä,  jotka pitävät nopeudet alhaisina. 
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ml  Suomussaimen  suuntaan  fl  Sotkamon suuntaan  
45,00 

40,00  LI ennen 	 ]  jälkeen  
35,00 

30,00 

1223344556677889  

Kuva  6/1.  Keskimääräinen absoluuttinen polttoaineen kulutus  mittausjaksoittain  ja  ajosuunnittain. 
(Jaks  ottelu  on  esitetty kuvassa  5/13  sivulla  64.)  

Polttoaineen kulutuksen muutoksiin ovat vaikut-
taneet ennen kaikkea rakennetut toimenpiteet eli 
liikennevalo-ohjaus  ja kiertoliittymä.  Vuorokausi- 
liikenteen vähenemisellä ei liene niin suurta vai-
kutusta. 
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7  HAASTATTELUT 

 7.1  Asukkaat 

Kuhmon asukkaille tehtiin haastattelut syksyllä 
 1992  ja  syksyllä  1995  sekä talvella  1993  ja  talvel-

la  1996.  Syksyn haastattelut olivat kysymysten 
suhteen laajempia kuin talvihaastattelut. 

Haastatteluita  ei kohdistettu yksilöidysti tietylle 
perheenjäsenelle, vaan kuka tahansa talouden 
jäsenistä pystyi vastaamaan kyselyyn. Haastat-
teluissa pyrittiin selvittämään Kuhmon keskustan 
asukkaiden mielipiteitä keskustan  tie-  ja  liikenne- 
järjestelyistä ennen  ja  jälkeen Kainuuntien  ja 
Koulukadun  saneerausten. 

Haastattelulomakkeet  lähetettiin postitse taaja-
man keskustan kaikkiin talouksiin. Taulukossa  1/ 
1 on  esitetty sekä kesä- että talvihaastatteluihin 
vastanneiden määrät  ja vastausprosentit  ennen 

 ja  jälkeen teiden saneerauksen. 

Taulukko  1/1.  Asukashaastatteluihin  vastannei-
den määrät. (Lomakkeita jaettiin yhteensä  3000  
kpl/kysely.)  

syksy  -92 tah  -93  syksy  -96 taK  -96 

kpl % kpl % kpl % kpl %  

676 22,5% 668 22,3% 534 17,8% 577 19,2%  

Haastatteluissa asukkaita pyydettiin kuvaamaan 
liikennejärjestelyjä arvosanoilla  1-5.  Arvosana  1 

 vastasi erittäin huonoa  ja  arvosana  5  erittäin hy-
vää, ellei kysymyksen yhteydessä esitetty muuta. 
Arvosana-asteikossa ei eritelty sitä, että vastaaja 
ei halua  tai  osaa ottaa kantaa, vaan arvosana-as-
teikolla  3  kuvasi tyydyttävää arvosanaa.  Vas

-tauskohdan  täyttämättä jättäminen osoitti kantaa 
ottamattomuuden. Jälkeen-osan haastattelussa 

 osa  kysymyksistä oli esitetty väittäminä, joihin 
pyydettiin vastaamaan arvosanoilla  1-5  siten, 
että  1  vastasi täysin eri mielipidettä,  5  täysin sa-
maa mielipidettä.  Osa  kysymyksistä koski neljää 
erilaista teiden jaksoa (sisääntulojaksot  ja kaup-
pakatujaksot) ja osa  kysymyksistä koski yhtei-
sesti  koko  keskustan liikennejärjestelyjä. 

Ennen-haastattelussa asukkaiden huonoimmat 
arvosanat saivat pyöräilyn turvallisuus  ja pyöräi- 

lylle  varatun alueen riittävyys, jalankulun turvalli-
suus, mopoilun turvallisuus  ja mopoilulle  varatun 
alueen riittävyys sekä autoliikenteen sujuvuus. 
Autoliikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus koettiin 
huonoksi etenkin teiden keskustaosuuksilla.  Tie- 
ympäristön viihtyisyys sai kaikilla tieosuuksila 
keskimäärin  alle  3  arvosanat. 

Naiset antoivat yleensä kysymyksiin alhaisem-
mat arvosanat kuin miehet. Ikäluokista keski-ikäi-
set, etenkin vanhempaan ryhmään kuuluvat 

 (46-65 v.),  suhtautuivat asetettuih  in  kysymyksiin 
muita ikäryhmiä kriittisemmin. Kulkumuodoittain 
jaotelluista vastauksista ilmeni, että jalkaisin  tai 

 polkupyörällä keskustassa useimmiten liikkuneet 
naiset kokivat olosuhteensa huonommiksi kuin 
vastaavalla tavalla liikkuneet miehet  tai  henkilö- 
autolla useimmiten liikkuneet. 

Katujaksoista keskustaosuudet  saivat lähes kaik-
kiin kysymyksiin huonommat arvosanat kuin  si-
sääntulojaksot. Koulukadun sisääntulojakso  välil-
lä Metsäkatu - Vienantie sai yleensä parhaimmat 
arvosanat. 

Kainuuntietä  ja Koulukatua  yhteisesti koskevissa 
mielipiteissä istutusten määrä keskustassa sekä 
suojateiden riittävyys saivat huonoimmat arvosa-
nat. 

Ongelmakohdiksi  ja ongelmiksi  asukkaat kokivat 
lähes jokaisen Kainuuntien  ja Koulukadun liitty-
män.  Pyöräteiden puute sekä vaaralliset liittymät 
haittasivat kevytliikenteen kulkijoita. Torin seu-
dun sekä Koulukadun varrella sijainneiden 
Osuuspankin,  T-marketin sekä  Alkon edustojen 
pysäkäintipaikat  koettiin ongelmallisiksi. Liiken-
nevalot  ja liittymien ryhmityskaistat  olivat asuk-
kaiden parannusehdotuksista päällimmäisenä. 
Katurallia toivottiin pantavaksi kuriin. 

Talvihaastattelussa  asukkaat pitivät autoliiken-
nettä talvella selvästi vaarallisempana kuin kesäl-
lä. Talvella yleisesti käytettyä ajonopeutta pidet-
tiin olosuhteisiin nähden jonkin verran liian suure-
na. 

Eniten autoliikennettä vaikeuttavia tekijöitä talvi- 
olosuhteissa ennen teiden parantamista olivat 
asukkaiden mielestä: 
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liittymissä näkyvyyttä vaikeuttavat lumikinok
-set  

epätasainen  tai  urautunut ajorata  
liukas ajorata  tai  liittymäalueet.  

Jonkin verran haittaaviksi koettiin: 
- 	lumen  vuoksi kaventunut ajorata 
- 	sohjoinen ajorata 
- 	liian myöhään tehty auraus. 

Näkyvyyttä haittaavat lumipenkat sekä liukkaat  ja 
uraiset  tiet asukkaat kokivat talvikunnossapidon 
pahimmiksi puutteiksi. 

Jälkeen-haastattelussa asukkaat olivat selvästi 
aikaisempaa tyytyväisempiä autoliikenteen tur-
vallisuuteen, jalankulun turvallisuuteen  ja  pyöräi-
lyn turvallisuuteen, jalankululle  ja pyöräilylle  Va-
rattuun alueeseen sekä tieympäristön viihtyisyy-
teen. 

Autoliikenteen sujuvuus, mopoilun turvallisuus  ja 
mopoilulle  varatun alueen riittävyys saivat myös 
paremmat arvosanat kuin ennen-haastattelussa. 
Liikennemelua  ja pakokaasuja  ei enää koettu yhtä 
häiritseviksi kuin ennen.  Kuva  7/1.  

Eri tiejaksoista Koulukatu välillä Kainuuntie -Met
-säkatu  sai alhaisimmat arvosanat (ka.  2,9-3)  au-

toliikenteen sujuvuuden suhteen. Pakokaasut 
vaikuttivat häiritsevän eniten Kainuuntiellä välillä 
Markkulankuja-Koulukatu. Muuten eri tiejaksojen 
välillä ei ollut arvosanojen suhteen suuria eroa-
vuuksia. 

Pysäköintipaikkojen riittävyys/riittämättömyys  sai 
eniten huonoja arvosanoja (ka  n. 2).  Paikkojen 
käytön ei koettu helpottuneen. Suojateiden mää-
rään, istutusten määrään sekä oleskelulle varat-
tuun tilaan asukkaat olivat selvästi aikaisempaa 
tyytyväisempiä. Autojen käyttämää ajonopeutta 
asukkaat pitivät melko sopivana.  Kuva  7/2.  

Ennen-tilanteessa naisista  ja kevytliikenteen 
 edustajista  n. 40  %  kannatti nopeusrajoitusta  40 

km/h.  Miehistä  ja  autoilijoista taas hieman yli  50 
 %  kannatti  50 km/h.  Jälkeen haastattelussa nai-

sista  ja kevytliikenteen  edustajista kannatti yli  40 
 % nopeusrajoitusta  40 km/h.  Miehistä  ja  autoili-

joista  60  %  kannatti nopeusrajoitusta  50 km/h.  

Haastattelun aikaan syyskuussa  1995  liikenne- 

valojen ajoitus sai asukkailta ongelmista kysyttä-
essä eniten mainintoja. Ajoitus toimi heidän mie-
lestään kaikkina ajankohtina huonosti. Liikenne-
valojen ajoitus uusittiin marraskuussa  1995  eikä 
talvihaastattelussa ajoitusta koettu enää ongel-
maksi, vaan sitä pidettiin muutoksen jälkeen hy-
vänä. 

Koulukadun  ja Sepärikadun liittymäalue  koettiin 
etenkin kevytliikenteen kannalta vaaralliseksi, 
mutta  se  mainittiin myös autoliikenteen ongelma-
kohdaksi. Tapahtuneiden liikenneonnettomuuk-
sien perusteella  se  onkin vaarallinen. Näkemät 
ovat liittymässä Sepänkadulta etelästä tultaessa 

 varsin  huonot  ja  kaupan eteen pysäköidyt autot 
huonontavat sitä lisää. Koulukadulla ajonopeudet 
ovat myös  varsin  suuret (maks. jopa  70 km/h), 

 etenkin Suomussalmen suuntaan ajettaessa. 

Jalankulun  ja  pyöräilyn sekoittuminen koettiin on-
gelmaksi keskusta-alueella. Asukkaat toivoivat 
niiden erottelua selkeämmäksi. 

Pysäköintipaikkoja  asukkaat toivoivat lisää kes-
kustaan liikkeiden edustoille  ja  torille. Pysäköinti-
taskut koettiin ahtaiksi  ja  hankaliksi käyttää. Nii-
den mitoitus  on  kuitenkin normaali, ainoastaan  vi

-nopysäköintiruudut  ovat ohjeita ahtaammat. Py-
säköintiongelmaa Kuhmossa ei kuitenkaan näyt-
täisi olevan. Muutamat paikat kuten torilla,  postin 

 edessä,  Alkon  edessä sekä  August  Korhosen liik-
keen edessä, ovat hyvässä käytössä, mutta muu-
alta löytyy pysäköintipaikkoja riittävästi. Ongel-
mat lienevätkin enemmän uuteen tottumisen on-
gelmia kuin todellista ahtautta. 

Talvihaastattelussa  asukkaiden antamat keski-
määräiset arvosanat olivat hyvin samansuuntai-
set kuin ennen tilanteen talvihaastattelussa. Au-
toliikenne koettiin talvella vaarallisemmaksi kuin 
kesällä  ja ajonopeuksia  pidettiin olosuhteisiin 
nähden jonkin verran liian suurina. 

Autoliikennettä vaikeuttaviksi  tekijöiksi koettiin 
edelleen näkyvyyttä haittaavat lumikinokset, liu-
kas  tai  epätasainen  ja urautunut ajorata  sekä  lu-
men  vuoksi kaventunut ajorata. Jonkin verran 
haittaa aiheuttivat sohjoinen ajorata sekä liian 
myöhään tehty auraus.  Sen  sijaan pysäköinti-
paikkojen liukkaus  tai  auraamatta  jättäminen ei-
vät juuri haitanneet eikä kunnossapitokalusto häi- 
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Kuva  7/2.  Asukashaastatteluiden  vastauksia. 

rinnyt  liikennettä. 

Talvella liukkaat liittymät koettiin edelleen autoi-
lun suurimmaksi ongelmaksi  ja kunnossapidolta 

 toivottiin  lumen  parempaa poistoa liittymistä sekä 
teiden parempaa aurausta niin, ettei ajorata urau-
tuisi.  Lumen  vuoksi kaventuneet kevytliikenteen 
väylät  ja  liukkaus haittasivat edelleen kevyttä lii-
kennettä. 
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7.2 Huoltoliikenne 

Huoltoliikenteen  haastattelun tavoitteena oli sel-
vittää Kuhmon keskustan liikennejärjestelyjä ras-
kaan liikenteen kannalta. Haastattelulomakkeita 
jaettiin paikan päällä kuljettajille  ja  liikkeiden huol-
topisteisiin sekä ennen- että jälkeen-tilanteissa. 

Huoltoliikenteen  kuljettajia pyydettiin arvioimaan 
liikennejärjestelyjä arvosanoilla  1-5.  Jälkeen-ti-
lanteessa mandollisista ongelmakohdista oli ero-
teltu pakettiautolla  tai  raskaalla kalustolla tapah-
tuvan liikennöinnin  ja  tiealueella  tai liiketontilla 

 olevat ongelmakohdat. 

Ennen-haastattelussa  huoltoliikenteen vastaajat 
olivat jonkin verran tyytymättömiä yhteyksiin liik-
keiden huoltopisteisiin  ja  niiden sijaintiin. Keskus-
tan liittymäjärjestelyt  ja Kainuuntien  sekä Koulu- 
kadun liikennejärjestelyt raskaan liikenteen kan-
nalta saivat melko huonot keskimääräiset arvo-
sanat. Teiden kaistamääriin  ja ajoradan levey

-teen huoltoliikenteen  edustajat olivat tyytymättö-
mimpiä. 

Huoltoliikenteen ongelmiksi  mainittiin torialue, 
Torikadulta  ja Rajakadulta  liittyminen Kouluka

-du Ile, Kainuuntien - Hyryntien  liittymä, yleensäkin 
sivukaduilta  tulo pääkaduille,  Rauta-Korhosen 
piha, Ykköstorin huolto, ravintola Essenin piha, 
hotelli Kainuun pihat sekä  Alkon  seutu. 

Parannusehdotukseksi  esitettiin  mm. liikenneva
-loja  keskustan liittymiin. 

Jälkeen-haastattelussa vastaajat olivat aiempaa 
tyytyväisempiä kaistamääriin. Jonkin verran tyy-
tyväisempiä  he  olivat keskustan liittymäjärjeste-
lyihin, liikkeiden huoltopisteiden sijaintiin  ja ajora-
dan leveyteen. 

Tyytymättömämpiä  he  olivat liikennejärjestelyihin 
raskaan liikenteen kannalta  ja  yhteyksiin liikkei-
den huoltopisteisiin. Kuljettajat eivät kokeneet lii-
kennejärjestelyjen parantuneen huoltoliikenteen 
kannalta. 

Raskaalla kalustolla liikkuvien huoltoautojen  on-
gelmakohdiksi  tiealueella mainittiin jälkeen- 
haastattelussa Koulukadun jotkut liittymät (ei yk-
silöity), Kainuuntie  ja Koulukatu  kokonaisuudes-
saan, liikenteenjakajien kohdilla olevat pihaliitty

-mät  sekä korkeat reunakivet. Ongelmallisia liike- 
tontteja raskaan kaluston kannalta olivat Kuhmon 
Värin  ja Paikallis -Sähkön tontit. Liian kapeat por-
tit vaikeuttavat tonteille ajamista. Pakettiautolla 
tapahtuvan huoltoliikenteen ongelmakohdiksi 
mainittiin Louhelan liikepaikat, kaupungintalon lii-
kepaikat, Merita pankin liikepaikat (työvoimatoi-
misto) sekä entisen Yhdyspankin liikepaikat. 

Muina mielipiteinään huoltoliikenteen edustajat 
toivoivat, että suunnittelijat tutustuisivat asioihin 
huoltolilkenteen kannalta esim. raskaan kaluston 
mukana ajaen ennen suunnitteluratkaisujen te-
kemistä. Maaseutujakelussa huoltoliikenteen au-
tot ovat isoja  ja  pitkiä, koska etäisyydet ovat pit-
kiä. Tämä tulisi huomioida ratkaisuja tehtäessä. 
Pihaliittymien kohdilla liikenteen jakajat tulisi 
suunnitella metrin kauemmas liittymistä. Käänty-
minen tulisi laskea autoille, joiden akseliväli  on 
5,4 m^ 1 ,3 m  ja  auton kokonaismitta yli  11  metriä. 
Sama koskee myös liikennemerkkien sijoitusta 
liittymien kulmauksissa. 
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7.3  Liike-elämä 

Liike-elämän haastattelujen tavoitteena oli selvit-
tää Kuhmon eri liikkeiden omistajien  tai  edustaji-
en mielipiteitä keskustan liikennejärjestelyistä lii-
ke-elämän kannalta sekä erityisesti haastatelta-
van oman liikekiinteistön kohdalla olevista ongel-
mista pysäköinnin, huoltoliikenteen  ja kevytliiken

-teen järjestelyiden  osalta. Jälkeen haastattelussa 
kysyttiin myös mandollisista huoltoajoon liitty-
neistä onnettomuus-  tai vaaratilanteista  sekä lii-
kennejärjestelyiden vaikutuksista asiakaskun-
taan. 

Kuvassa  7/4 on  esitetty vastanneiden antamat 
keskimääräiset arvosanat ennen-  ja  jälkeen-tilan-
teissa.  

Kuva  7/4.  Liike-elämän haastatteluiden tuloksia. 

Kevytl  ii kenteen  järjestelyt  ja katuympäristö  saivat 
jälkeen-tilanteessa selvästi korkeammat arvosa

-flat  kuin ennen saneerausta. Myös autoliikenteen 
uusiin järjestelyihin oltiin tyytyväisempiä kuin ai-
kaisemmin. Pysäköintiliikenteen  ja huoltoliiken

-teen  järjestelyt saivat jonkin verran paremmat ar-
vosanat kuin ennen. 

Ennen-tilanteessa liike-elämän edustajat  main it-
sivat ongelmakohdiksi  oman liikekiinteistön koh-
dalla seuraavia tekijöitä: 
- 	vilkas  liikenne, joka vaikeutti rekkojen peruu- 

tamista  pihaan 
- 	pysäköintitilaa  oli liian vähän kiinteistön liik- 

keiden määrään nähden 
- 	torin kautta tapahtuva huoltoliikenneyhteys 

oli huono 
kevytliikenteen  väylien puute, etenkin pyöräi-
lijöiden osalta 
ajallisesti rajoittamaton pysäköinti. 

Liike-elämän edustajat olivat sitä mieltä, ettei tei-
tä saa kaventaa viherkaistal  la. Pysäköintipaikko

-ja  he  toivoivat lisää liikkeiden edustoille sekä ylei-
siä pysäköintialueita keskustaan. Pysäköintipai-
koilta toivottiin järjestettäväksi helppo liittyminen 
muuhun liikenteeseen. 

Jälkeen-haastattelussa  pysäköinn  in ongel  miksi 
liike-elämä mainitsi liian vähäisen tilan  ja  joiden-
kin liikekiinteistöjen kohdilla pysäköivät asiakkai-
den  tai  työntekijöiden autot, jotka estävät  mm. 
huoltoliikenteen  pääsyn huoltopisteisiin. 

Huoltoliikenteen ongelmiksi liikekiinteistöjen  koh-
dilla mainittiin liian vähäiset tilat sekä huoltoreitin 
eteen "sääntöjen vastaisesti" pysäköidyt autot. 

Liike-elämän edustajat toivoivat  mm.  liikenneva-
lojen ohjelmointia järkevämmäksi sekä Kouluka

-dun liikekiinteistöjen  edessä olevan pysäköinti-
väylän muuttamista yksisuuntaiseksi. 
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7.4  Poliisin haastattelu 
	

8  KUNNOSSAPITO  

Kuhmon poliisin edustajaa haastateltiin elokuus-
sa  1995  taajamateiden  saneerauksen jälkeen. 

Poliisin edustaja oli ollut mukana taajamateiden 
parantamisen suunnittelussa alusta alkaen, mikä 
oli poliisin mielestä erittäin hyvä asia. 

Kuhmossa ajettiin ennen teiden parantamista ko-
villa nopeuksilla  ja  onnettomuuksia tapahtui pal-
jon. Nyt  tie  tuntuu turvalliselta, ainoastaan Koulu- 
kadulla ajetaan vielä paikoitellen liian kovaa eli yli 
nopeusrajoituksen. Tutkamitatut maksiminopeu

-det  olivat tässäkin tutkimuksessa jopa  70 km/h.  

Liikennevaloja  ei poliisin mielestä olisi välttämät-
tä Kuhmoon tarvittu. Ne aiheuttavat joskus turhia 
jonoja pääteille. Kainuuntien  ja Koulukadun liitty-
män  liikennevalojen ajoitus ei ensimmäisenä 
vuotena ollut onnistunut,  sillä  ihmiset kokivat ns. 

 turhan  odottelun harmillisena. (Lilkennevalojen 
ajoitusta muutettiin marraskuussa  1995,  jonka 
jälkeen ihmiset ovat olleet niihin tyytyväisempiä.)  

Raskas  liikenne näyttää käyttävän edelleen  Kai
-nuuntien - Koulukadun  reittiä,  sillä Peuranpolun 

 huono kunto ei houkuttele  sinne  liikennettä. 

Nuoriso ajaa edelleen kortteliralliansa, eivätkä 
poliisin resurssit riitä valvomaan sitä saati  ran  kai-
semaan siitä. Rallia ajaa muutama kymmenen 
autoa  ja  sitä ajetaan jonkin verran myös päivällä. 
Viikonloppuiltaisin ralli  on  runsaimmillaan. Kortte-
lirallia  ajetaan teiden parantamisen jälkeen Kou-
lukadulta  T-marketin pysäköintipaikan  ja Rajaka

-dun  kautta takaisin Koulukadulle, Kainuutielle 
Peuranpolun kiertoliittymään  ja  takaisin. Ennen- 
tilanteessa rallia ajettiin linja-autoaseman  ja  Kai

-nuuntien  varrella olevan Nesteen huoltoaseman 
pihan välillä. 

Taajamateiden  rakentamisen aikana tapahtui yl-
lättävän vähän onnettomuuksia. Liikenteenohja-
usta rakentamisen aikana lisättiin poliisin toimes-
ta jonkin verran, kun kunnossapitäjä oli sitä vaati-
nut. 

Parannettujen  teiden kunnossapito niin kesällä 
kuin talvellakin vaikuttaa toimivan joustavasti  ja 

 hyvin tielaitoksen  ja  kiinteistöjen yhteistyönä.  

Kunnossapitäjiä  haastateltiin kyselylomakkeiden 
avulla sekä ennen että jälkeen Kainuuntien  ja 
Koulukadun  saneerausta. Haastatteluja täyden-
nettiin keskustelemalla kunnossapitäjän  ja  kau-
pungin edustajien kanssa. 

Kesäkunnossapito 
Kesäkunnossapidon  tehtäviin kuuluivat ennen 
teiden saneerausta ajoratojen osalta harjaus  ja 

 hiekan poisto, kaivojen puhdistukset, viemärei
-den  aukaisut, liikennemerkkien,  valaistuksen  ja 

pääl lysteen korjau kset, ajoratamaalaukset  sekä 
roskahuolto. Jalkakäytävien osalta tehtiin harja-
ukset  ja roskahuolto.  Teiden parantamisen jäl-
keen uusina tehtävinä  on  tullut  kaivojen kansien, 
reunakivien, penkkirakenteiden  ja roskakorien 

 korjaaminen Liikennevalojen muutostöistä  ja 
 vaurioiden korjaamisesta  on  tullut  myös kustan-

nuksia kesäku nnossapitoon. Ajoratamaalaukset 
tekee  ja  teki urakoitsija. Valaistuksen korjaukset 
teki ennen Paikallissähkö  ja  nykyisin ne hoitaa 
kaupunki. Kaupunki hoitaa myös kaikki istutuk-
set. Istutuksia ei ennen teiden saneerausta ollut. 

Ennen tien parantamista  Kainuuntien  ja  Koulu- 
kadun kesäkunnossapidon kustannuksiksi oli ar-
vioitu noin  50.000  mk vuodessa.  Tien  paran-
tamisen jälkeen  tielaitoksen kesäku nnossapidon 
kustannukset olivat vuositasolla seuraavat: 

harjaukset 
	

40.000  mk  
kaivojen puhdistus 	15.000  mk  
erilliset korjaukset 
	

20.000  mk  
ajoratamaalaukset 
	

10.000  mk  
istutusten uusiminen 	5.000  mk  
yhteensä 
	

90.000  mk  

Erillisiin korjauksiln  kuuluivat  mm.  kiveyksien  ja 
reunakivien  korjaukset. Kaupungin kustannukset 
isutuksista olivat vajaa  50.000  mk vuodessa. 

Talvikunnossapito 
Talvikunnossapitoon  kuuluivat ennen teiden sa-
neerausta  ajoratojen  ja jalkakäytävien auraukset, 
höyläykset, hiekoitukset ja lumenajot,  joita tehtä-
viä tehtiin myös teiden saneerauksen jälkeen. Li-
säksi puhdistettiin  ja  korjattiin liikennemerkkejä. 
Lauhoina ajanjaksoina aukaistiin kaivoja  ja  vie

-märeitä höyryttämällä. 
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Jalkakäytävien hiekoituksesta  vastasi ennen tei-
den parantamista kiinteistöhuoltoyhtiö.  Saneera-
usten jälkeen  kevytliikenteen väylien liukkauden 
torjunnasta  ja aurauksesta  on  vastannut tielaitos, 
paitsi sellaisten kiinteistöjen kohdilla, joissa  on 

 niin kapeaa  tai  portaita, ettei tielaitoksen kalusto 
mandu kulkemaan. Näillä kohdin liukkaudentor-
junnan  ja lumenluonnin  hoitavat  ko. kiinteistöt ja 

 lumien pois kuljettamisesta (sisältää vastapalve-
luksena osittain myös kiinteistöjen omia lumia) 
vastaa tiemestaripiiri. Kevytliikenteen väylien 
liukkaudentorjunta hoidetaan pienellä traktorihie-
kottajalla. 

Uutena Tielaitoksen talvikunnossapidon tehtävä-
nä tuli lumenpoisto pysäköintitaskuista. 

Vähäisten lumitilojen vuoksi lumet  on  ajettava lä-
hes välittömästi pois. Ennen parannustöitä lumia 
jouduttiin keskustasta kuljettamaan yhden talvi- 
kauden aikana noin  8.000-10.000 m3 tie-
mestaripiirin  omalle varastointialueelle. Paran-
tamisen jälkeen ensimmäisenä talvena  (1994-95) 

 lumia ajettiin pois noin  18.000 m3.  Talvi oli  run-
saslumisin  ja kunnossapidon  kannalta suuritöisin 
"miesmuistiin". Normaalina talvena pois-
kuijetettavan  lumen  määrä  on  noin  10.000 m3. 

 Lumet kuljetetaan kaupungin jätevedenpuhdis
-tamolle,  joka sijaitsee taajama-alueella  1-2  km:n 

ajomatkan päässä. 

Kalusto 
Ennen teiden parantamista ajoradan auraus teh-
tiin  aura-autoilla  ja polanteiden  poisto tiehöylällä. 
Parantamisen jälkeen polanteiden muodostumi-
nen  on  selvästi vähentynyt  ja  vähäisten polantei

-den  poisto voidaan tehdä pääasiassa  aura-autoil-
la alaterää käyttäen. Muutaman kerran talvessa 
tehdään tiehöyläys. 

Pysäköintitaskujen  sekä saarekkeellisten suoja- 
teiden lumityöt tehdään yksityisen urakoitsijan 

 Bobcat pyöräkuormaajalla. Ajoratojen hiekoitus 
 tehdään kuorma-autoilla. Kiinteistöhuoltoyhtiö 

käytti ennen saneerausta pakettiautoa jalkakäy-
tävien hiekoitukseen. Tielaitos käyttää kevyen lii-
kenteen väylien hiekoitukseen pientä traktori-
hiekoittajaa. 

Talvikunnossapidon  tehtävistä yhä useammat 
tullevat siirtymään yksityisten urakoitsijoiden teh-
täviksi tiemestaripiirin henkilökunnan vähentyes-
sä  koko  ajan.  Mm. aurauksia  ei pystytä tekemään 
normaalina työaikana ahtauden  ja  suuren liiken-
nemäärän vuoksi eikä tielaitoksen henkilökuntaa 
riitä enää tulevaisuudessa normaalin työajan uI-
kopuolisiin töihin. 

Ennen teiden parantamista talvikunnossapidon 
kustannukset olivat  170.000-200.000  mk talvi- 
kautta kohden  ja  parantamisen jälkeen, ensim-
mäisenä suuritöisenä talvena, noin  300.000  mk. 

Normaalin lumenpoiston yhteydessä rakenteille 
aiheutuu korjausta vaativia vaurioita noin  20.000 

 mk edestä. Normaali kunnossapito aiheuttaa eri-
tyisesti suojateiden betonikiveysten kulumista. 
Suuri liikennemäärä  ja suolahiekka  kuluttavat 
myös nykyisin käytettyä betonikiveystä, joka ei 
näytä kestävän yhteiskuormitusta. Kiveyksiä jou-
dutaan korjaamaan talvien jälkeen. Huoltoa vaa-
tivat istutusaltaat, reunakivet, laatoitukset, liiken-
nemerkit  ja  penkit. 

Entistä rajatummat ajolinjat kuluttavat päällys-
tettä aikaisempaa enemmän ajourien kohdilta. 

Talvella liukkautta esiintyy erityisesti liikenneva-
lojen kohdilla  ja kiertoliittymissä. Ajoradan  kape-
us koetaan auraustilanteessa ongelmaksi saa-
rekkeiden kohdilla. Muutamien suojatiesaarek-
keiden kohdilla ajokaistan leveys  on vain 3,25 m, 

 joka  on  liian kapea kunnossapitokalustolle  (auran 
 leveys  3,1 m),  joka vaatisi vähintään  3,5  metrin 

kaistaleveyttä. Kainuuntien saarekkeiden kohdal-
la pysäköidyt autot aiheuttavat vielä lisäahtautta. 
Kappaleessa  10  (kuva  10/3) on  esitetty tämän 
kohdan parannusehdotus. 
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9  RAKENTAMISKUSTANNUKSET 

Kainuuntien  ja Koulukadun  saneerausten kustan-
nukset  ja  niiden jakautuminen Tielaitoksen  ja 

 Kuhmon kaupungin kesken  on  esitetty taulukossa 
 9/1.  

Taulukko  9/1.  Kainuuntien  ja  Koulukadun  parantamisen kustannukset.  

TIEL  Kuhmon Yksityiset 
Työ mk kaupunki mk  klinteistöt  mk Yhteensä  

1 1 1  
Yhteiset kustannukset  7500001 11 00000 700001 203000 320001 16000: -c........... 2171  OOC  

000:.............. 
°°°°: ........... 

.................................. ?99.L ............................. 8000 : I .................................................................. 
Mursk.  materiaalit  2730001 2900001 100001 	250001 59800C  
Penkereet  350001 680001 60001 100001 11 900C  
Kantavat kerrokset  3000001 460000! 100001 3330001 	8000 9000 	11 2000C  

460000 :  .......................... Ö0. .. 
* betonilaatoitukset  505000! 2800001. 1500001. ........................................... 1200001. 230000 60000 1 34500C  
* luonnonkiviverhoilut  250001 700001 1 1 9500C  

*kestopäällystee. . 

* viherrakenteet  50000! 2560001 500001 3700001 72600C  
iiice.. 203000::  .ÖT.............................................................................  

Putkitukset  ja  vahvistukset  3700001. 2410001. 11070001. 1 20000 15000 1 75300C  
Liikenteen  ohj.  laitteet  1600001. 2350001:  16000! 9000! 42000C  
*  liikennevalot  800001 490000! 4700001 1 04000C  
* tievalaistus  230000! 

.................................... 2900001 4000! 3000! e ................................................................................  52700C  
Yhteensä  4827907: 52140001 1561000 17320001 304000 128000 13766907  
Rakentamiskustannukset  100420001 32930001 432000 1376700€  
yhteensä  
v. 95  jatkorakentaminen  200000 20000€ 
la  takuutvöt  

Kaikki yhteensä  1  
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Kuva  10/1.  Kainuuntien sisääntulotiejakso,  näkymä kohti Peuranpo/un kieroliittymää.  

Kuva  10/2.  Kainuuntien sisääntulokatujakso,  näkymä kohti Kajaania  ja  Sotkamoa  

Kuva  10/3.  Kainuuntien kauppakatujakso,  näkymä kohti Könninmäentietä  ja  keskustaa. 
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lo  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  JA PA
-RANTAMISEHDOTUKSIA 

Taajamaku  van  yhtenäisyys  
Tiesaneerauksessa  on  käsitelty  koko tietila  talo-
jen seinästä seinään. Eri katujaksoille  on  pyritty 
luomaan omaleimaista ilmettä materiaalien  ja  yk-
sityiskohtien vaihtelulla. Lukuunottamatta torin 
ympäristöä rakennuskanta  on  mittakaavaltaan  ja 
arkkitehtuuriltaan  vaihtelevaa, paikoitellen  san-
gen heiveröistä ja  sekavaa. Tiesaneeraus  on  ko-
hentanut katumiljöötä kaupunkimaisempaan 
suuntaan  ja  monin paikoin istutukset ovat kaven-
taneet katutilaa, mutta useissa kohdissa ratkaisut 
hajaantuvat liian pieniksi kokonaisuuksiksi, mikä 
ei rauhoita hajanaista miljöötä. 

Käytetyt keinot ovat maltillisia, mikä sinänsä sopii 
vaatimattomaan ympäristöön. Toisaalta erityisiä 
kohokohtia ei ole saatu aikaan. Kuhmon esimer-
kin valossa  on  tyypillisessä taajamatiehankkees

-sa  syytä tarkkaan harkita, miten eri katujaksoja 
pyritään  mm. detalji-  ja pinnoiteratkaisuilla  otta-
maan esille. Näyttää pikemminkin olevan tarpeen 
korostaa ratkaisujen  sel keyttä,  yhtenäisyyttä luo-
via piirteitä sekä materiaalien hyvää kulutuskes-
tävyyttä  ja  kaunista vanhenemista. 

Katutilan  ominaisuudet  
Kainuuntiellä tilavaikutelma  on  kehittynyt positii-
visesti: ajorata  on  kaventunut, kun siitä  on  otettu 
jalkakäytävien lisätila  ja reunakivet täsmentävät 

 ilmettä katu maiseksi. 

Ajoradan  ja sisäänkäyntien  välisten tasoerojen 
järjestelyissä  ja kaiteissa  tulee lähteä rakennus-
ten tarpeista  ja  valita niihin sopivat keinot.  Kai-
nuuntiellä on  kuitenkin sinkittyjä, tavallisia tiekai-
teita, jolloin lopputulos  on  kömpelö. 

Koulukadun tietila  on  leveä  ja puurivien  poistami-
nen  on  tuonut tilan kokonaisuudessaan esiin. Ra-
kennukset ovat yksikerroksisia  ja  useiden lattia- 
taso  on ajoradan  pintaa alempana, mikä osaltaan 
korostaa aukeaa vaikutelmaa. Koulukadun kau-
punkikuvallinen pelastus  on päätteenä  oleva kol-
mikerroksinen vanha koulu, joka ryhdikkäänä  ja 
kookkaana rakennuksena  muodostaa kokoavan 
kiintopisteen. Tässä katutilassa toteutettu ajora

-dan halkaisu  korkealla istutetulla keskikaistalla 
sekä risteykseen sijoitetut korkeat opastuspor- 

taalit  eivät vahvista paikan myönteisiä ominai-
suuksia. 

Materiaalien kestä  vvys  
Parhaimmillaan katutila  on  torin tuntumassa, jos-
sa rakennukset ovat mittakaavaltaan  ja arkkiteh-
tuuriltaan  riittävän yhtenäisiä.  Tulos  on  rauhalli-
sen pikkukaupunkimaista. Valitettavasti nämä 
jaksot ovat määrältään vähäisiä osia kokonaisuu-
desta.  

Parin  vuoden kuluttua tiesaneerauksen valmistu-
essa voidaan  jo  nähdä ratkaisujen vaikutuksia 
kunnossapitoon  ja  kestävyyteen. Istutukset  on  to-
teutettu huolellisesti  ja  niitä  on  hoidettu huolelli-
sesti. Ne voivat hyvin  ja  tuovat taajamakuvaan 
ajankuluessa voimistuvan myönteisen tekijän. 

 Sen  sijaan nyt  on  jo  nähtävissä betonireunakivien 
huono kestävyys, samoin betonikiveyksen liittä-
minen suoraan asvalttiin saa rispaantuvan  ja 
epäsiistin saumakohdan.  Taajamien keskustois

-sa  on  käytettävä kestäviä materiaaleja  ja  yksityis-
kohdat  on  hiottava selkeiksi  ja  kestäviksi.  

Tien  ja  kadun muotoilu 
Kuhmon keskustan taajamateiden saneeraus 
osoittaa, miten tärkeätä  on  kadun muotoilussa ot-
taa huomioon ympäröivän kaupunkirakenteen 
perusgeometria. Kuhmon keskustan ydinosat  on 

 johdonmukaisesti rakennettu ruutukaavan mu-
kaisesti. Rakennukset  on  rakennettu yhtenäi-
seen linjaan kadun varteen. Tämä ominaisuus 
auttaa pitämään koossa muodoltaan  ja  kooltaan 
vaihtelevan rakennuskannan aiheuttamaa kau-
punkikuvan sekavuutta. Taajamateissä  on  nou-
datettu levennysten, ryhmittymiskaistojen  ja kes-
kisaarekkeiden  muotoilussa maanteistä tuttua 
geometriaa, jonka mukaisesti ajorata  ja keskisaa-
rekkeet kaartelevat  loivasti  ja suhteellisin  suurilla 
-"löysillä" - kaarilla. Näin muotoiltu katu muodos-
taa kaupunkikuvassa vastavoiman ruutukaaval  le 

 ja  vahvistaa rakennuskannan kirjavuuden aiheut-
tamaa kaaoksen tuntua. Kuhmon ydinkeskustas-
sa tulisi soveltaa suorakulmaista  ja  "tiukoista" 
kaarista muodostuvaa kaupunkimaista katugeo-
metriaa.  Kuva  10/7  antaa viitteitä ratkaisumah-
dollisuuksista. 

Suunnittelun kokonaisuus 
Kuhmon taajamateiden saneerauksen taajama- 
kuvallisesti epätasainen toteutus kuvaa  1980-90- 
lukujen vaihteen tiesuunnittelua. Saneeraukses- 
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Kuva  10/4.  Koulukadun  ja  Kainuuntien  liittymä, näkymä kohti Suomussalmea.  

Kuva  10/5.  Koulukadunja Torikadun  liittymä.  

Kuva  10/6.  Koulukatu,  näkymä kohti keskustaa. 
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sa  Liikenne-  ja tietekniset  ratkaisut olivat pää-
osissa, mutta vähitellen voimistuneet asukkaiden 

 ja  myös asiantuntijoiden vaatimukset lähiympä-
ristön huomioon ottamisesta saivat aikaan ympä-
ristösuunnittelun ottamisen mukaan prosessiin. 
Aluksi oli kuitenkin kysymys tehtyjen tieratkaisu-
jen "koristelusta"  tai  "vihertämisestä"  eli ympäris-
tösuunnittelu oli luonteeltaan eräänlaista päällelii-
maamista. Tulevissa saneerauksissa  on  kohtee-
na olevan ympäristön  ja taajamakuvan  analyysi 
suunnittelun lähtökohtana. Analyysien perusteel-
la suoritetaan liikenne-  ja tieteknisten  ratkaisujen 
synteesinomainen kehittely osana kaupunkiku-
van  ja  ympäristön suunnittelua. Kuhmon suunnit-
telu edustaa vielä aikaisempaa murrosvaiheen 
suunnittelua. 

Liikenneturvallisuus  
Kuhmon taajamateiden parantamisen lähtökoh-
tana oli nopeusrajoituksen  50 km/h  säilyttäminen. 

 Se on  selkeästi vaikuttanut myös toimenpiteiden 
valintaan. 

Kevytliikenteen  väylien rakentaminen  ja pysä-
köinnin  erottaminen kevytliikenteestä  on  lisännyt 
päätien suunnassa kulkevien turvallisuutta.  Kai

-nuuntien  ja Koulukadun  ylittämisen turvallisuus ei 
kuitenkaan sisääntulojaksoilla ole lisääntynyt. 
Kainuuntiellä suojateitä ei ole varustettu saarek-
keilla  ja ajonopeudet  ovat säilyneet entisinä. Kou-
lukadulla suojateillä  on  saarekkeita,  mutta ajono-
peudet ovat jopa nousseet. Saarekkeet  on  toteu-
tettu siten, että ne eivät hidasta ajonopeuksia. 
Kainuuntien  ja Koulukadun kauppakatujaksoilla 
turvallisuustilanne  on  parantunut, koska valo-oh-
jaus  ja saarekkeet  helpottavat tien ylittämistä  ja 

 valo-ohjaus hidastaa ajonopeuksia. 

Kainuuntien  ja Koulukadun sisääntulojaksoilla 
jk+pp-teitä voitaisiin levittää ajorataa kaventa-
maila. Tällöin kevytliikenteen eri kulkumuodot 
mahtuisivat paremmin kulkemaan häiritsemät-
tä toisiaan. 

Saarekkeettomat suojatiet  tulisi muuttaa saa-
rekkeellisiksi  ja  valaista hyvin. 

Ajonoveuksien  alentaminen 
Koulukadulla  selkeä taajaman alkamiskohta, jos-
sa nopeuksia tulisi pudottaa, puuttuu. Ajonopeu

-det  alkavat nousta keskustasta pois ajettaessa  jo 
 linja-autoaseman kohdalla. 

Koulukaduila  tulisi olla nopeutta alentavia ratkai-
suja, jotta nopeudet pysyisivät sallituissa puitteis-
sa. Esimerkiksi Koulukadun  ja Peuranpolun  liitty-
mään voisi rakentaa kiertoliittymän, joka hillitsisi 
nopeuksia  ja  ohjaisi ohikulkevaa liikennettä pa-
remmin Peuranpolulle. Ajonopeuksia voitaisiin li-
säksi rajoittaa rakentemalla leveitä keskisaarek-
keita, jotka aiheuttavat sivusiirtymän ajolinjoihin. 

Torin eteläreunaan liikerakennusten edustalle ra-
kennettua pysäköintikatua käytetään Kainuun- 
tien  ja Koulukadun  valo-ohjatun liittymän ohitta

-vana oikoreittinä,  jolla nopeudet ovat ajoittain 
vaarallisen suuret. Mikäli yhteys  on  säilytettävä 
läpiajettavana, tulisi rakenteellisin keinoin järjes-
tää niin, että ajonopeudet ovat hyvin alhaiset, kun 
autot risteävät Kainuuntien kevytliikenteen väy-
län kanssa. Nopeuksien tulee pysyä alhaisena 

 koko  toria sivuavalla jaksolla, eli tarvitaan esim. 
korotettuja suojateitä hillitsemään nopeuksia ke-
vytliikenteen risteämiskohdissa  (kuva  10/8).  

Kehittämisehdotuksia  
Kuhmon liikenneolosuhteiden kehittämisen kan-
nalta  40 km/h  nopeusrajoitus pääteillä sisääntu-
lojaksoilla  ja  30 km/h  liikekeskustan  kohdalla  on 

 suositeltava. Tämä edellyttää rakenteellisten toi-
menpiteiden lisäksi nopeusrajoituksen alenta-
mista myös kaavateillä, joilla nopeusrajoitus 
voitaisiin laskea  40-30 km/h  ja  tukea raken-
teellisin hidastimin. Toimenpiteet parantaisivat 
liikenneturvallisuutta  ja  estäisivät liikenteen 
siirtymistä oikomaan kaavateiliä. 

Kauppojen huoltopisteiden sijoituksen suunnitte-
lua  ja huoltoväylien  muodostamista tulisi ohjata 

 jo kaavoitusvaihessa ja  tarkistaa viimeistään  ra-
kennuslupavaiheessa,  niin etteivät huoltoautot 
joudu peruuttamaan taajamatien poikki  tai  kevyt- 
liikenteen väylän yli. 

Kaavoitu ksen  yhteydessä taajamissa tulisi vara-
ta keskeiselle paikalle tilaa pysäköintialueelle, 
josta olisi helppo asioida useammassa keskus-
tan liikkeessä  tai  toimipaikassa.  Samoin tulisi 
koulutuksella  ja  markkinoinnilla kannustaa ihmi-
siä kävelemään keskustan lyhyitä  matkoja. 

Taajamatien suunniteluun  pitäisi ottaa mukaan 
myös kunnossapitäjä  ja  muun raskaan liikenteen 
edustajia, jotta vältyttäisiin liikennöintiä vaikeut-
tavilta pieniltäkin virheiltä. 
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Kuva  10/7.  Kainuuntiellä Markkulankujan  ja  Könninmäentien  välille  on  tutkittu vaihtoehtoista ratkaisua, 
joka perustuu suorakulmaiseen kaupunkimaiseen katugeometriaan  ja  keskeisen suojatien korottami-
seen. 
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Kuva  10/8.  Ajonopeuksia  torin pysäköintikadulla tulisi rajoittaa korottamalla väylä Kainuuntien kevyt- 
liikenteen väylien kohdalla  ja  lIIkkeiden  välissä. 

Taajamateiden pienipiirteinen  kunnossapito voi-
daan hoitaa siihen soveltuvalla kalustolla. Pieni-
piirteisyys  tai  työn määrä ei ole niin suuri ongelma 
kuin monesti  on  etukäteen pelätty. Taajamissa 
kunta  ja  kiinteistön omistajat sekä tielaitos voivat 
sopia kunnossapidon eri tehtävistä  ja  jakaa ne 
mielekkäimmällä tavalla. 

Kuvissa  10/7-11 on  esitetty liikenteellisiä paran-
nusehdotuksia Kainuuntielle Markkulankujan  ja 
Könninmäentien  välille  ja Koulukadulle  linja-auto-
aseman kohdalle, Sepänkadun liittymään sekä 
taajaman porttikohtaan Vienantien itäpuolelle. 

Saneerausjärjestys  
Ohikulkutien (Peuranpolun)  ja keskustateiden 
saneerausjärjestyksenä  olisi ollut kannatetta-
vampaa saneerata ohikulkutie ensiksi. Taajama- 
tiet olisi tällöin ollut helpompi saneerata matalam

-malle nopeudelle rakenteellisin  keinoin, kun ohi- 
kulkevaa raskasta liikennettä ei enää keskusta- 
teillä olisi tarvinnut huomioida. Pelkkä nopeusra-
joitus ei tutkimustenkaan mukaan riitä nopeuksia 
hillitsemään. Tehdyssäkin järjestyksessä teiden 
nopeutta olisi voitu alentaa  40 km/h  ja  lisätä näin 
turvallisuutta. 
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NykytiIanne .:  

Kuva  10/9.  Ajonopeuksia  voidaan Koulukadulla rajoittaa rakentamalla leveät keskisaarekkeet, jotka  al- 
he  utta  vat  sivusilrtymän ajolinjaan.  Linja-autoaseman kohdalla oleva suojatie tulisi rakentaa luontevampaan 
paikkaan, rakennetun oleskelupaikan yhteyteen,  ja  järjestää turvallisemmaksi. 



P 
'4 

WI] 

Kuhmon taajamateiden parantaminen. Yhteenveto seurannasta 
	 93  

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  JA PARANTAMISEHDOTUKSIA 

-..(, 

___P4IT  I  ____ 	

-= 

rd4d
e:rii. 	 _____ 

_____________ 	•1  
•Iu.I  

Kuva  10/10.  Pitkät keskisaarekkeet Koulukaduila Sepänkadun liittymässä lisäisivät liittymän havaittavuutta. 
Näkemiä voidaan parantaa uusimalla pysäköintijärjestelyt. 
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Kuva 10/il. Koulukadun itäpäässä  ei ole nykyisin taajamaporttia viestittämässä nopeuden alenta-
mistarpeesta. Leveä  ja  pitkä istutettu keskisaareke  on  ta hän  ympäristöön soveltuva porttiaihe, joka myös 
rajoittaa nopeuksia sivusiirtymän ansiosta. 
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