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TIIVISTELMA 

Verlan kosken molemmin puolin sijaitseva Verlan vanha tehdas- 
alue on yksi Suomen seitsemästä Unescon maailmanperin-
tökohteesta ja ainoa Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella sijaitseva 
maailmanperintökohde. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas voimalai-
toksineen ja työväenasuntoineen muodostavat ainutlaatuisen, 
eheän tehdaskokonaisuuden Suomen metsäteollisuuden varhais-
vuosilta. Verla on ollut maailmanperintöluettelossa vuodesta 
1996. Verlan tieympäristön kohentamisen tarveselvitys toteuttaa 
osaltaan Tiehallinnon uutta ympäristöohjelmaa, jossa päämää-
ränä on vähäinen ympäristön kuormitus, eheytyvä yhdyskunta- 
rakenne ja kulttuuriympäristön arvojen säilyminen sekä ihmisten 
hyvinvointi. 

Verlan sisääntuloalue ei vastaa nykyisessä kunnossaan maail-
manperintökohteen muun hoidon ja kohteen erityisluonteen mu-
kaista tasoa. Maanteitä 14569 ja 14570 koskevassa tarvesel-
vityksessä kartoitetaan tieympäristön maisemallisia ja rakenteel-
lisia tekijöitä, joilla alueen yleisilmettä ja liikenneturvallisuutta 
voidaan parantaa. Lisäksi tutkitaan alueen opasteita ja valaistus-
ta, maailmanperintökohteen sisäänajoreitin muuttamista, pysä-
köintijärjestelyjä sekä teiden geometriaa. Tarveselvityksessä on 
pyritty löytämään teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti 
toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. 

Ta rveselvityksessä on esitetty kaksi vai htoehtoista ratkaisua Ver-
lan tehdasmuseon sisäänajolle. Vaihtoehdossa 1 Verlan tehdas- 
alueen sisäänajo muutettaisiin kulkemaan Valkealan puolelta ja 
vaihtoehdossa 2 tehdasalueen sisäänajotie säilytettäisiin nykyisel-
lään. Vaihtoehdon 1 kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 220 
000 €, jos tehdasalueen sisäänajo muutetaan kulkemaan Val-
kealan puolelta ja tietä kehitetään sorapäällysteisenä. Tien 
päällystäminen nostaa rakentamisen kokonaiskustannukseksi 790 
000 €. Vaihtoehdon 2 kokonaiskustannuksen on arvioitu olevan 
noin 180 000 €. Suurin osa tarveselvityksessä esitetyistä toimen-
piteistä voidaan toteuttaa molemmissa Verlan tehdasalueen 
sisäänajovaihtoehdoissa. 



Verlan tleympäristön kohtentamsen tarveselvityksen ovat laati-
neet miljöösuunnittelija (AMK) Sanna Peltonen TL-Suunnittelu 
Oy:stä ja maisema-arkkitehti Tapani Vuorinen Arkkitehtitoimisto 
Tapani Vuorinen Oy:stä. Työtä ovat ohjanneet ympäristöasian-
tuntija Hanna Kailasto ja tiemestari Kari Kuronen Kaakkois-Suo-
men tiepiiristä. 

Tarveselvitys on tehty tiiviissä yhteistyössä alueen eri toimijoiden 
ja asukkaiden kanssa. Hankeryhmätyöskentelyyn ovat osallis-
tuneet Martti Jokinen Museovirastosta, Jorma Hyökkäri, Pertti 
Malm ja Inkeri Ahvenisto Verlan seudun kyläyhdistys ry:stä, Sirkka 
Kettunen Jaalan kunnasta, Jari Horppu ja Kari Parjanne Valke-
alan kunnasta, Tuija Stam, Pekka Kosunen ja Antti Pyysaari 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta, Eero Niinikoski, Ville 
Majuri ja Teresa Leskinen UPM-Kymmene Oyj:stä sekä Heikki 
Pyykkö Pyykkö & Saarelma Oy:stä. 
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1 MAAILMANPERINTÖ 

Unescon yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojele- 
misesta eli maailmanperintösopimus hyväksyttiin vuonna 1972 Suomi 
liittyi siihen vuonna 1987. Verlasta tuli maailmanperintökohde vuonna 
1996. 

Unescon maailmanperintösopimuksen tavoitteena on suojella ihmiskun-
nan yhteistä kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä luonnontuhoilta että pe-
rintöä uhkaavalta ihmistoiminnalta. Yleismaailmallisesti erityisen arvok-
kaan kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseksi tarvitaan kansallisten 
voimavarojen lisäksi myös kansainvälisen yhteisön henkinen ja aineelli-
nen tuki. 

Unescon käyttämän määritelmän mukaan maailmanperintökohde erot-
tuu muusta kansallisesta kulttuuriperinnöstä siinä, että sen katsotaan 
kuuluvan kaikille maailman kansoille riippumatta sijaintipaikastaan. Kuit-
tuuriperintö on siirtynyt meille menneiltä sukupolvilta, me elämme sen 
kanssa tänään, mutta velvollisuutemme on siirtää se edelleen mandolli-
simman alkuperäisenä tuleville sukupovWe 

Maailmanperintökohteiden hoidosta vastaa enssijasesti kohteen oms-
taja, mutta valtio on sitoutunut tukemaan kohteita sekä taloudellisesti et-
tä erilaisen asiantuntija-avun muodossa. Useimmilla kohteilla, kuten 
Verlalla, on oma hoitokuntansa, joka vastaa kohteen hallinnosta ja kehi-
tyksestä. Hoitokunnan yhtenä keskeisimmistä tehtävistä on 
kohteelle laaditun hoito-ja käyttösuunnitelman velvoitteista 

Kyseisessä hoito- ja käyttösuunnitelmassa otetaan tarkoin huomioon 
kohteen maankäyttö ja sen tulevat suuntaviivat. Erityisesti kiinnitetään 
huomiota maailmanperintöstatuksen mukanaan tuomiin lisääntyviin 
matkailupaineisiin. Tässä suhteessa kohteen tuntumassa olevan tiestön 
kunto ja käyttökelpoisuus sekä julkisten opasteiden merkitys nousevat 
keskeiselle sijalle. 

Maailmanperintökohteen hoito- ja käyttösuunnitelman seurannasta vas-
taa opetusministeriön alainen maailmanperintöasiain neuvottelukunta. 

% 	•l !lIi 

UNESCO 
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Kuva 1. Vanhaa Verlaa: Patruunan Pytinkija Verlan silta. 
Lähde: Verlan tehdasmuseo. 

llFr 

Kuva 2. Vanhaa Verlaa: Pahvikuivaamorakennus vuonna 1925. 
Lähde: TTK, Arkkitehtuurin osaston julkaisu 2: Verla arkkitehtiopiskeljoiden 
harjoitustyönä. 
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2 VUOROVAIKUTUSMENETELMÄT 

Verlan maailmanperintöalue on kulttuurihistoriaHisesti ja maisemallisesti 
arvokas kohde Kaakkois-Suomen tiepiirissä. Suunnittelukohteen erityi-
sen luonteen vuoksi Verlan tieympäristön kohentamisen tarveselvityk-
sessä haluttiin korostaa suunnittelun vuorovaikutteisuutta ja suunnitte-
luun haluttiin mukaan eri toimijoita ja intressiryhmiä kattavasti. Isoissa 
tiehankkeissa vuorovaikutteinen suunnittelu on välttämätöntä, mJt. 
pienessä tarveselvityksessä menettelytapa on hyvin poikkeuksellinen 

Tiehankkeiden vuoropuhelu perustuu osapuolten välisen tiedon ja 
kemusten vaihdon tarpeeseen. Tiehallinnon visio ja arvot sekä verkottu-
neet yhteistyötavat eri osapuolten kesken luovat perustan vuorovaikut-
teiselle toiminnalle. Tiehallinto noudattaa kaikissa suunnittelu- ja selvi-
tyshankkeissa avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Paikallisten 
asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu 
suunnitteluprosessiin olennaisen tärkeänä osana. Yhteiset keskustelut 
ja hankkeisiin liittyvien töiden teko yhdessä auttavat eri osapuolia ym-
märtämään toistensa näkökulmia. 

Suunnitteluprosessin vuorovaikutteisuudella ja tasapuolisuudella yrite-
tään auttaa osallistujia hyväksymään sellainenkin päätös, josta heille 
saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia. Hyvässä suunnittelutavassa 
päätöksiin johtaneet prosessit ovat läpinäkyviä ja auttavat osapuolia 
ymmärtämään päätösten perustelut. 

Suunnittelutyön tekeminen ja eri vaihtoehtojen pohtiminen yhdessä luo-
vat uutta tietoa ja ratkaisuja. Paikalliset asukkaat ja viranomaiset ym-
märtävät paikallista tilannetta ulkopuolisia suunnittelijoita syvällisemmin 
ja näkevät kokonaisuuden eri tavalla kuin muualta tulevat suunnittelijat. 
Asuinalueidensa ominaispiirteiden parhaimpina asiantuntijoina osallistu-
jilla on näkemyksiä, joista he yhdessä suunnittelijoiden kanssa voivat 
työstää uudenlaisia ratkaisuja. 

Verlan tarveselvityksen yhteydessä on erilaisia vuorovaikutusmenetel-
miä käytetty monipuolisesti. Hankeryhmätyöskentelyyn on osallistunut 
kolme edustajaa Verlan seudun kyläyhdistyksestä ja lisäksi konsultit 
ovat olleet yhteydessä Selänpään kyläyhdistykseen ja tiedottaneet heille 
hankkeen etenemisestä. 

Asukkaiden ja suunnittelukonsulttien lisäksi hankeryhmätyöskentelyssä 
ovat olleet mukana Kaakkois-Suomen tiepiiri, UPM-Kymmene Oyj, Ver-
lan tehdasmuseo, Jaalan kunta, Valkealan kunta, Kaakkois-Suomen 
Ympäristökeskus, Museovirasto ja asiantuntijana Pyykkö & Saarelma 
Oy. 

Tarveselvitykseen liittyen järjestettiin avoin yleisötilaisuus Valkealan 
kristillisellä opistolla 23.11.2006. Yleisötilaisuus koostui noin yhden tun-
nin mittaisesta alustuksesta ja työpajatyöskentelystä. Alustuksessa ker-
rotti in hankkeen taustoista, tarveselvityksen etenemisestä ja yleistietoa 
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VUOROVAIKUTUSMENETELMÄT 

maailmanperinnöstä ja Verlasta maailmanperintökohteena. Lisäksi kuul-
tiin perusteluja Verlan museoalueen tulosuunnan muutokselle ja esitet-
tiin alustavia toimenpiteitä suunnittelualueelle. Alustuspuheenvuorojen 
jälkeen jakauduttiin n. 10 hengen työpajaryhmiin miettimään esitettyjen 
toimenpiteiden vaikutuksia ja kuulemaan yleisön mielipiteet eri toimenpi-
teistä. Yleisötilaisuuteen osallistui yli 50 henkeä. 

Lisäksi tarveselvityksen puitteissa konsultit ja tiepiirin edustajat ovat ta-
vanneet asukkaita ja maanomistajia myös erillisissä tapaamisissa. 



1 
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Kuva 3. Yleisötilaisuuden ryhmätyöpajat tuottivat taiveselvitykseen tärkeää 
materiaalia asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksi.tä. Kuvassa on 
menossa työpajojen tuloksien esittäminen. 

Kuva 4. Maastokäynnit yhdessä asukkaiden ovat molemmin puolin hyödyl-
lisiä. Asukkailla on mandollisuus kertoa omia näkemyksiään ja saada tietoa 
suunnitelmista, lisäksi suunnittelijat saavat tärkeää paika/listietoa kohtees-
ta. 
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3 NYKYTILAN ANALYYSI 

3.1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 

Tarveselvityksessä tarkastellaan Verlan tieympäristön kohentamista. 
Suunnittelukohde käsittää osuuksia maanteistä 14570 ja 14569. Mo-
lemmat maantiet ovat toiminnalliselta luokaltaan yhdysteitä. 

Suunnittelualue rajautuu maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen ra-
jan mukaisesti, poikkeuksena Verlantien mt 14570 Selänpään ajosuun-
ta, jolla suunnittelualue rajautuu mt 369 liittymään. Maailmanperintökoh-
teen suojavyöhykkeen rajat on esitetty osayleiskaavassa (Liite 1). 
Suunnittelukohteen tarkemmat tierekisteriosoitteet ovat mt 14570 tieosa 
1 aet 2160 — tieosa 2 let 3293, sekä mt 14569 tieosa 1 aet 7460 - let 
8068. Suunnittelukohteena olevan tieosuuden pituus on yhteensä 4,6 
km ja se sijaitsee Jaalan ja Valkealan kuntien alueella. 
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Kuva 5. Suunnittelukohteen sijainti. 
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Kuva 6. Suunnittelualueen rajaus. 

Tärkeimmät lähestymissuunnat Verlaan tulevat valtateiden 46 (Kouvola- 
Heinola) ja 15 (Kouvola-Mikkeli) suunnasta. Molemmilta valtateiltä tulta-
essa ajo tapahtuu maantien 369 (Jaala-Tuohikotti) kautta. 

Mt 14570 (Verlantie) on asfalttibetonipintainen tieosan 1 alusta Verlan 
vesistösiltaan asti (tieosa 2 et 139) ja sillasta eteenpäin tieosan 2 lop-
puun asti sorapintainen. Mt 14569 (Kantokoskentie) on asfalttibetonipin-
tainen maantien 14570 liittymässä 110 m matkalta, muutoin tie on sora-
pintainen suunnittelualueella. Suunnittelukohteen rajautuminen on esi-
tetty kuvassa 5. 

Opastus ja ajo Verlan tehdasmuseolle tapahtuu nykyisin maantien 
14570 tieosan 1 kautta, Jaalan puolelta. Tarveselvityksessä tarkastel-
laan ajo-opastuksen muuttamista siten, että jatkossa maailmanperintö-
kohteeseen tulevat matkailijat ajaisivat Verlaan Valkealan kautta, eli 
maantien 14570 tieosan 2 kautta. 



1 8 	 Verlan tieympäristön kohentaminen 
NYKYTILAN ANALYYSI 

3.2 VERLAN HISTORIAA JA NYKYINEN MAAN KÄYTTÖ 

3.2.1 HISTORIAA 

Insinööri Hugo Neuman perusti vuonna 1872 Verlan puuhiomon. Teh-
das paloi neljän vuoden kuluttua sen perustamisesta. Gottlieb Kreidl, 
Luis Haenel sekä Wilhelm Dippel perustivat uuden yhtiön vuonna 1882. 
Puurakenteinen pahvikuivaamo tuhoutui tulipalossa vuonna 1892, jolloin 
uusi arkkitehti C. E. Dippellin suunnittelema kuivaamorakennus raken-
nettiin punatiilestä. Myös puuhiomolle ja tehtaalle rakennettiin uudet uI-
koseinät vanhojen ympärille punatiilestä vuonna 1895. Tehdastoiminta 
synnytti ympärilleen työväen asuntoalueen palveluineen. Tehtaan pää-
tuote oli valkoinen puupahvi ja työntekijöitä tehtaassa oli parhaimmillaan 
n. 140. Toiminta lopetettiin kesällä 1964 ja tehdas muutettiin museoksi 
vuonna 1972. 

Verlan tehdasmuseorakennus ja siihen kiinteästi liittyvät tuotantoraken-
nukset, yhteensä 8 rakennusta, on suojeltu rakennussuojelulailla vuon-
na 1993. 

UNESCON maailmaperintökohdehakemusta varten suoritettiin alueella 
rakennushistoriallinen inventointi 1995, jonka teki Timo Lievonen Ky-
menlaakson maakuntamuseosta. 

1. 
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Kuva 7. Vanha ilmakuva Verlasta. Edustalla nykyinen vanha tenniskent-
täalue näkyy viljeltynä peltona. Lähde: Verlan tehdasmuseo. 
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Verlan puuhiomo ja pahvitehdas lähiympäristöineen hyväksyttiin 
UNESCON maailmanperintöluettelon kohteeksi v. 1996. Hyväksyminen 
perustui kansainvälisesti ainutlaatuisen tehdasmiljöön rakennushistorial-
listen ja maisema-arvojen säilyttämiseen. Kohde käsittää yhteensä yli 60 
rakennusta. 

Rantakalliossa tehdasalueen pohjoispuolella olevat noin 7000 vuotta 
vanhat kalliomaalaukset ovat muinaismuistolailla suojellut. 

Kuva 8. Kuva kalliomaalauksen katselupaikalta. 

'r\ 	--.-- frt 
Kuva 9. Kalliomaalauksesta erottuu 8 hirveä. 3 ihmistä ja kulma viivaku-
vio. Lähde: UPM-Kymmene Oyj. Verlan tehdasrnuseon internetsivut. 
Peitepiirrokset: Timo Miettinen 
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Aluksi hioma- ja polttopuut tuotiin Verlan tehtaalle pääosin uittamalla 
Mäntyharjun vesistön pohjoispuolelta, noin sadan kilometrin päästa. 
Hiomapuut uitettiin tehtaalle kuorimattomina rankoina. Raaka-aineena 
käytetty hiomapuu nostettiin Verlan kosken yläjuoksun suvantokohdas-
sa. Tehtaan toiminnan alkuaikoina oli tukkien nostolaitteena halkaisijal-
taan yli kolmen metrin suuruinen puinen pyörä, ns. "Mahalan pyörä", jota 
väännettiin miesvoimin. 1900- luvun alkupuolella nostopaikalta johti rai-
de tehtaalle ja Mahalan pyörän tilalle tuli vuonna 1926 hevos-avusteinen 
tukinnostolaite, ns. hevoskierto. Puut pinottiin ensin nostopaikan "laanil-
le" (nykyinen pysäköintialue) radan molemmin puolin, jossa ne kuivuivat 
seuraavaan vuoteen. Tämän jälkeen puut kuljetettiin kiskoja pitkin lähel-
le kuorimon päätyä ja sieltä myöhemmin kuorimoon. 
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Kuva 10. Mahalan pyörä. Lähde: TTK, Arkkitehtuurin osaston julkaisu 2: 
Verla arkkitehtiopiskelijoiden harjoitustyönä. 

Kuva 11. Uitetut kuusipuut varastoitiin Verlankosken yläjuoksu/le, Jaalan 
puoleiselle laanille. Kuivuttuaan paperipuut kuljetettiin tehtaalle. Maantie 
johtaa Jaalasta Valkea/aan. Kuva on otettu patruunan pytingin sisään-
käynnin edustalta. Lähde: Verlan tehdasmuseo. 
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Kuvat 12-13. Verlassa hevoskiertoa käytettiin kuusipuiden nostoon ve-
destä aina tehtaan lopettamiseen vuoteen 1964 saakka. Tukkivaunu 
kulki tehtaalle raiteita pitkin. Lähde: Verlan tehdasmuseo. 

4.  1J - 

__ - 

Kuvat 14-15. Hevoskierrolla tukkivaunuun kuormatut kuusipuut valmiina 
vietäviksi tehtaalle. Hevosen vetämä vaunu kulki raiteita pitkin Verlan 
tehtaalle. Lähde: Verlan tehdasmuseo.' 
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3.2.2 NYKYINEN MAANKÄYTTÖ 

Viime vuosina rakennushankkeita ollut vähän ja kyläympäristö on säilyt-
tänyt perinteisen ilmeensä hyvin. Verlan tehdasmuseo on kylän keski-
piste. Vakituisia asukkaita kylässä on noin 4Oja kesäasukkaita noin 100. 
Palveluina ovat kyläkauppa (auki kesäisin) ja ravintola (Wanha Kievari 
Werla), Fazer Amican ravintola ja museokahvila tehdasalueella (auki 
kesäisin), Ruukkikylän käsityöläismyymälät (auki kesäisin), Verlan saha, 
taksi, kirjastoauto ja järjestetty kunnallinen jätehuolto. 

Verla on kasvussa oleva kulttuurimatkailukohde. Kymin Osakeyhtiö pe-
rusti Valkealan kunnan puolelle vanhoihin työväenasuntoihin henkilös-
tön lomakylän vuonna 1967. Lomakytän toiminta on loppunut elokuussa 
2006 ja tavoitteena on kehittää kulttuurimatkailutyyppistä lomailua alu-
eella. 

Suurimman osan Verlan maailmanperintöalueen maista omistaa UPM-
Kymmene Oyj. Kosken ympäristön maa-alueet omistaa KSS-Energia 
Oy. Asuinkiinteistöjen maat Jaalan puolella ovat yksityisten omistamia. 
Maanomistuskartta liitteessä 2. 

3.3 KAAVATILANNE 

3.3.1 SEUTU- JA MAAKUNTAKAAVAT 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson seutukaavan 
19.6.2001. Siinä Verlan alue on merkinnällä Atsr: Kyläalue, jolla on säi-
lytettäviä vähintään valtakunnallisesti arvokkaita rakennuskulttuurikoh-
teita. Tehdasalue on merkinnällä SR: Rakennuslain 135:n tai raken-
nussuojelulain mukaan suojeltava alue. Koko kyläkeskus lähialueineen 
on merkinnällä ma: Arvokas maisema-alue. 

Maakuntakaavaehdotuksessa 13.2.2006 Verlan alueeUe ei ole osoitettu 
merkintöjä. Maakuntakaavoitus Verlan osalta ei ole vielä alkanut. 
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Kuva 16. Ote seutukaavasta. 

3.3.2 YLEISKAAVAT JA OHJEET 

Alueella ovat voimassa Verlan osayleiskaavat 8.9.1999 (Jaalan kunta ja 
Valkealan kunta, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy), 
jotka on vahvistettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa 
26.1.2001. Verlan osayleiskaava on liitteessä 1. 

Kaavaselostuksen mukaan osayleiskaavojen tavoitteena on 

	

• 	parantaa Verlan tehdasmuseon ympäristöä UNESCON 
maailmanperintökohteen arvon mukaisesti 

	

• 	suojella alueen muita kulttuurihistoriallisia arvoja 

	

• 	täydentää nykyistä maankäyttöä 

	

• 	säästää rakentamattomia luontoalueita ja arvokkaita luon- 
tokohteita 

Uudisrakentamiseen on osayleiskaavoissa osoitettu 12 uutta rakennus- 
paikkaa. 

Osayleiskaavoja täydentämään on laadittu rakentamisohje 15.3.1999. 
(Jaalan kunta, Valkealan kunta, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) 
ja osayleiskaavojen maisemahoitosuunnitelma 30.12.1998. (Jaalan kun-
ta, Valkealan kunta, Maisemasuunnittelu Hemgrd) 

UPM-Kymmene Oyj on 22.1.2007 tehnyt Jaalan ja Valkealan kunnillu 
Verlan hoitokunnan päätöksen mukaisen esityksen Verlan osayleiskaa-
vojen muuttamiseksi. 

3.3.3 ASEMAKAAVAT 

Alueelle ei ole laadittu asemakaavoja. 
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3.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 

Osayleiskaavojen pohjaksi alueelle on laadittu maisemaselvitys (Mai-
semasuunnittelu Hemgrd, 1999). Maisema-analyysi on liitteessä 3. 
Maisemaselvityksen selostuksessa todetaan mm: 

"Maiseman visuaalisessa tarkastelussa korostuvat Verlan museo- 
alueen ja kylän perinteiset kauneusarvotja niiden perusteet: järveen 
peilautuva tiivis Verlan kylä ja tehdasmiljöö korkeiden metsäisten 
mäkien kehystämänä." "Asutushistoriaan liittyen puutarhat ja hyö-
tymaat ovat oleellinen osa kyläkuvaa." 

Alueen kasvillisuusselvityksen on laatinut Frank Hering & Mette Go-
denhjälm, Helsingin yliopisto 1997. 

Tiemiljöössä merkittäviä kasvillisuusalueita (Liite 4) 
1 	Museoalueen puisto-ja kallioketo 
2 	Myllyalue 
4 	Perinnepuutarhat ja niiden pientareet, Jaala 
5 	Perinnepuutarhatja niiden pientareet, Valkeala 
6 	Verlan kylän luoteispuoleinen kallionaluslehto lehmuksi- 

neen ja vaahteroineen 

Eläimistöselvityksen on tehnyt Seppo Karjalainen vuonna 1997. Hyön-
teisten tai lintujen kannalta merkittäviä kohteita on inventoinnissa osoi-
tettu tiepenkereiltä kolmesta kohtaa. Merkittävät alueet 2, 3 ja 5 ovat esi-
tetty liitteessä 5. 

3.5 TIEMILJÖÖ 

Komea tehdasympäristö, hyvin säilyneet asuinalueet, koski ja jär-
vinäkymät tekevät tiemiljööstä erittäin ilmeikkään ja rikkaan. Siltaympä-
ristö, Patruunan Pytingin edusta sekä Kantokoskentien (mt 14569) riste-
ys painottuvat tieympäristön keskipisteinä. Tielinjaukset ovat pieniä oi-
komisia lukuun ottamatta säilyneet perinteisillä, vahvojen maastomuoto-
jen määräämillä paikoillaan. Asuinalueiden halki kulkevilla tieosilla tie- 
miljöö on miellyttävän tiivis, rakennusten, aitojen ja kasvillisuuden ra-
jaama. 

Tien tasaus on kuitenkin noussut tehtaan toimintavuosista erityisesti 
Patruunan Pytingin edustalla, jossa korotettu tasaus ja tien kallistus kat-
kaisevat tehdasalueen yhteyden kosken yläjuoksulle. Lisäksi tien tasaus 
nousee esiin maastossa selvästi Kantokoskentien liittymässä, Verlan sil-
lan itäpuolella ja työväenrakennuksien vierellä Valkealan puolella. 

Kyläkuvan kannalta ongelmallisia asioita ovat pysäköintialueen hallitse- 
vuus ja karuus, tiealueen leviäminen kaupan ja ravintolan edustalla, kir- 
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java ja runsas opasteiden ja mainoskylttien määrä, huonokuntoinen kai-
liomaalauksen katselupaikka ja sulkeutuneet vesistönäkymät. 

Ympäristökeskuksen TIVA-projektin ("Tienvarsien kunnostusprojekt) 
raivaustöiden ja lampaiden laidunnuksen avulla Valkealan puolella on 
edefiisinä vuosina kunnostettu tienvarsimaisemaa ja hoidettu järvinäky-
mien avausta. Myös Verlan seurojentaloa on kunnostettu TIVA-projektin 
avulla. 

3.6 NYKYINEN LIIKENNE 

Maantien 14570 (Verlantie) tieosuudella 1 keskimääräinen vuorokausilii-
kennemäärä (KVL) oli vuonna 2006 noin 460 autoa/vrk ja tieosuudella 2 
keskimäärin 140 autoa/vrk. Maantien 14569 (Kantokoskentie) tieosuu-
den 1 loppuosassa, suunnittelualueella, keskimääräinen vuorokausilii-
kennemäärä (KVL) oli vuonna 2006 noin 280 autoa/vrk. 

Liikenne lisääntyy suunnittelualueella kesäisin huomattavasti. Mt 14569 
suunnittelualueen kesän vuorokausiliikennemäärä (KKVL) oli vuonna 
2006 noin 520 autoa/vrk ja mt 14570 tieosuudella 1 noin 980 autoa/vrk 
ja tieosalla 2 noin 270 autoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus liikennemää-
ristä on vähäinen, noin 3 %. 

Verlan tehdasmuseossa vierailee vuosittain n. 20 000 opastettua henki-
löä. Lisäksi alueella käy paljon matkailijoita, jotka eivät käy sisällä itse 
museossa. Kantokoskentien (mt 14569) kautta kulkee kesäisin lisäksi 
runsaasti mökkiliikennettä sekä esimerkiksi caravan-liikennettä Pura-
laan, jossa sijaitsee Suomen Paperiliiton omistama caravan-alue. Alu-
eella voi olla jopa 100 ajoneuvoa samanaikaisesti. 
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Kuva 17. Liikenneruuhkaa Verlan sillalla. 

3.7 LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Suunnittelualueella ei ole sattunut yhtään kuolemaan johtanutta Iiiken-
neonnettomuutta viimeisen yhdentoista vuoden aikana. Suunnittelualu-
eella on tapahtunut kolme liikenneonnettomuutta vuosien 1996-2006 vä-
lisenä aikana. Maantiellä 14570 (Verlantie) tieosalla 2 on tapahtunut 
kaksi onnettomuutta. Nk. Arkon mökin kohdalla (tieosa 2 et 1000) on ta-
pahtunut risteämisonnettomuus, sekä Torpanpellon liittymässä (tieosa 2 
et 2110) on tapahtunut tieltä suistuminen risteyksessä. Maantiellä 14569 
(Kantokoskentie) n. 500 m ennen maantien 14570 liittymää on tapahtu-
nut kohtaamisonnettomuus. Onnettomuuksissa ei ole aiheutunut henki-
lövahinkoja. 

Lisäksi varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella, maantiellä 14570 
tieosan 1 alkupäässä sattui vuonna 2005 yksi peruutusonnettomuus, 
josta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Maantiellä 14569 on ollut vuosien 
1996-2006 välisenä aikana kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnetto-
muutta, joista toinen yksittäisonnettomuus ja toinen polkupyöräonnetto-
muus. Polkupyöräonnettomuus on tapahtunut risteävissä ajosuunnissa. 
Lisäksi mt 14569 on ollut viisi tieltä suistumisonnettomuutta ja yksi muu 
onnettomuus, joissa ei aiheutunut henkilövahinkoja. 
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3.8 NYKYISET TIEOLOSUHTEET 

Mt 14570 (Verlantie) kuuluu tieosan 1 osalta viherhoitoluokkaan T2. 
Tämä tarkoittaa, että hoitotasoa on nostettu taajamien luonnonmukais 
ten alueiden tasolle normaalista yhdysteiden tieympäristön hoitoluokasta 
N3. Hoitoluokan T2 tiepientareet niitetään 2-3 kertaa vuodessa. Maan-
tien 14570 tieosa 2 ja mt 14569 kuuluvat viherhoitoluokkaan N3. Lisäksi 
tieympäristössä on tehty mm. vesistömaiseman avaamista TIVA-
projektin ("Tienvarsien kunnostusprojekti") avulla. 

Maailmanperintöalueella sekä maantiellä 14570, että 14569 nopeusra-
joitus on 40 km/h. Maantien 14570 nopeusrajoitus molemmilla tulosuun-
nilla on 80 km/h n. 1,5 km matkan maantien 369 liittymistä. Lähestyessä 
Verlaa nopeusrajoitus muuttuu 60 kmlh. Maantien 14569 nopeusrajoitus 
on 80 km/h muutamaa paikallista 50 km/h rajoitusta lukuunottamatta. 

Maantien 14570 tieosalla 1 tien geometria on osittain pienpiirteistä täyt 
täen kuitenkin mitoitusnopeuden vaatimat vähimmäisohjearvot. T;e 
osuuden suuntausta on parannettu vuosina 1987 ja 1992. Tieosuudella 
2 tien geometria on pienipiirteisempi. Tieosuudella on pari vaakageo-
metrialtaan pieni-säteistä kaarta sekä yksi vaaralliseksi koettu mäen-
nyppylä. Maantien 14569 geometrian parantaminen mt 14570 liittymän 
osalta on tehty vuonna 1987. Muutoin tie on geometrialtaan hyvin pieni-
piirteinen. 

Mt 14570 tieosan 1 poikkileikkaus on 6,5/6,0 m. Kylän kohdalla poikku 
leikkaus kapenee 6,2/6,0 metriin. Asfalttipäällysteen leveys osuudella on 
6,1 m. Tieosa 2 on sorapäällysteinen ja ajoradan leveys on 6,0 m. Mt 
14569 ajoradan leveys vaihtelee välillä 5,5 - 6,2 m. Teiden poikkileik-
kauk;ut 	iu 	unu 	Outi 	n 	kHo Er: O )y1rä : 	0 

vat. 

Mt 14570 on valaistu Verian kylän keskustan osalta ja valaistus jatkuu 
tieosan 2 alusta 1,0 km Selänpään suuntaan. Mt 14569 on valaistu n. 
400 m matkalta maantien 14570 liittymästä. 

Maantie 369 välillä Puolakankoski - Hasula parantaminen aloitetaan 
syksyllä 2007 ja tieosuus päällystetään keväällä 2008. 



Kuva 18. Rakennukset reunustavat maantietä Verlan kylässä. 

Kuva 19. Mt 14570 kapenee paikoitellen jopa vain 4,0 m levyiseksi. 
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3.9 JOHDOT JA LAITTEET 

Suunnittelualueella kulkee KSS Energia Oy:n sekä TeliaSoneran johtoja 
ja kaapeleita. KSS Energia Oy:llä on alueella pääasiassa ilmajohtoja, 
mutta museoalueelle menee myös maakaapeleita mt 14570 ja mt 14569 
liittymän lähellä olevasta pylväsmuuntajasta. Mt 14570 varressa koko 
matkalla kulkevat TeliaSoneran maakaapelit. Osittain kaapelit on asen-
nettu matala-asennuksella, jolloin kaapelit ovat lähellä maanpintaa. Mt 
14569 varressa TeliaSoneralla on ilmajohdot. 

TeliaSoneralla ei ole tiedossa suunnitelmia alueen verkostoon. KSS 
Energia Oy:llä on suunnitteilla 0,4 kV —ilmajohdon rakentaminen maan-
tien 369 ja 14570 tieosan 1 risteyksen tuntumaan, Töyrylän kohdalle. 
Suunnitelmalla ei ole vaikutusta tiealueeseen. 

Verlan tehdasmuseon ja siihen liittyvien työväenasuntojen alueella kul-
kee UPM-Kymmene Oyj:n sähkönjakeluverkko ilmajohtoina. Lisäksi teh-
dasmuseon pihapiirissä kulkee maakaapeleita. 

Mt 14570 varressa tieosalla 2 kulkee Verlan runkovesilinja. Verlan kylän 
osalta Jaalan kunnan puolella on rakenteilla uutta vesijohtoa ja viemäriä 
keskustan rakennuksille. Rakentaminen on aloitettu alkuvuodesta 2007. 
Osa viemäristä rakennetaan paineviemärinä ja osa viettoviemärinä. 

Kaapeli- ja johtokartat, sekä kunnallistekniikan kartat on tallennettu tar-
veselvityksen suunnitteluaineistoon. 



Verlan tieympäristön kohentaminen 	 31 
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

4 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Verla on merkittävä kohde Kaakkois-Suomen tiepiirille, koska Verla on 
tiepiirin alueella ainoa maailmanperintökohde ja kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemallisesti merkittävä kohde. Tarveselvityksen lähtökohtina ovat 
maailmanperintökohteen erityisarvot ja alueen kulttuurihistorialliset ar-
vot. 

Tarveselvityksessä toteutetaan osaltaan myös Tiehallinnon uutta ym pä-
ristöohjelmaa, jonka päämääränä ovat vähäinen ympäristön kuormitus, 
eheyttävä yhdyskuntarakenne ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämi-
nen sekä ihmisen hyvinvointi. 

Verlan tieympäristön kohentamisen tarveselvityksen tavoitteena on ke-
hittää tieympäristön laatua ja toimivuutta alueen erityispiirteet huomioi-
den ja sovittaa yhteen eri toimijoiden tavoitteet. Tarveselvityksessä tie- 
ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena lähialueet huomioiden. Alueen 
kehittämisessä tulee ottaa huomioon yhteisö, jossa maailmanperintö-
kohde sijaitsee. 

Tarveselvityksessä esitellään hankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja kuva-
taan alueen nykytilaa. Tarveselvityksen kappaleessa 5 esitellään kaksi 
eri vaihtoehtoa, joista toinen valitaan Tiehallinnossa jatkotyöskentelyn 
pohjaksi. Selvityksen teossa on huomioitu eri sidosryhmien näkemyksiä. 

Kuva 20. TIVA-projektilla pidetään huolta tieympäristön kunnosta. 
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4.1 MAAILMANPERINTÖKOHTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

Verlan tehdasmuseon tavoitteena on maailmanperintökohteen kehittä-
minen kokonaisuutena. Kesäkuukausina avoinna olevaan museoon tu-
tustuu noin 20 000 opastettua kävijää. Maailmanperintöalueella liikkuu 
ihmisiä useista kymmenistä kansallisuuksista ja kulttuurimatkailun li-
sääminen onkin museon tahtotilana. Haasteen museolle muodostaa 
myös kohteen saaminen ympärivuotiseen käyttöön. 

kuvat 21-22. Patruunan pytinki ja puutarhaa, sekä kuivaamorakennus 
tänä päivänä. 

4.2 MAAILMANPERINTÖKOHTEEN SISÄÄNTULOTIEN 
MUUTTAMINEN 

Ns. Selänpääntie Valkealan puolella (Verlantie, mt 14570 tieosa 2) on 
alkuperäinen sisäänajotie Verlan tehdasalueelle. Tästä syystä tehdas- 
alueen rakennusten pääjulkisivut suuntautuvat Selänpääntielle. Nykyään 
monelta Verlassa kävijältä jää näkemättä suurin osa Verlan tehdasalu-
eesta ja koko maailmanperintäalueesta sekä rakennuksien komeat pää- 
julkisivut, koska matkailijat saapuvat Verlan tehdasalueelle Jaalan puo-
lelta. Täten maailmanperintökohteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen 
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jää heidän osaltaan puutteelliseksi. Tärkeänä maisemallisena elementti- 
nä pidetään myös tieltä näkyviä vesipintoja ja niiden avaamista tielle. 

Kuva 23. Tehdasrakennuksen julkisivu kaakkoon. 
Lähde: TTK, Arkkitehtuurin osaston julkaisu 2: Ver/a arkkitehtiopiskeli-
joiden harjoitustyönä. 

:. 

.t 
T L 	 ' 

,: 

Kuva 24. Tehdasrakennuksen julkisivu kaakkoon. 

Maailmanperintökohteet tulee suojella, säilyttää, esitellä sekä välittää 
mandollisimman alkuperäisinä tuleville sukupolville. Verlan maailmanpe-
rintökohteen esittelemisen kannalta oikea sisääntulosuunta olisi täten 
Valkealan puolelta. Sisäänajotien muuttamisen yhteydessä tulee tarkas-
tella mandollisuutta sijoittaa alueelle myös polkumainen kävelyreitti. 

Selänpään kyläalue on museoviraston lausunnolle tulleessa tarkis-
tusehdotuksessa jätetty pois valtakunnallisesti merkittävien rakennettu-
jen kulttuuriympäristöjen listalta. 
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Kuvat 25-26. Verlantie Seuranta/on kohdalla ennen ja nyt. Kuva 25, 
lähde: Verlan tehdasmuseo. 
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4.3 OPASTUKSEN UUDISTAMINEN 

Palvelukohteiden viitoituksessa otetaan käyttöön uusia liikennemerkke-
jä. Suurin osa uusista merkeistä liittyy vapaa-ajan matkailuun ja ne ovat 
pohjaväriltään ruskeita. Valtioneuvosto päätti tieliikenneasetuksen muut-
tamisesta 15. helmikuuta 2007. Muutos tulee voimaan 26. helmikuuta 
2007. Uusissa palvelukohteiden opasteissa on oma ruskeapohjainen 
nähtävyydelle tarkoitettu merkki maailmanperintökohteille. Liikenne- ja 
viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan ministeriön asetusta, 
jossa merkkien käyttöperiaatteet määritellään. Tämän jälkeen Tiehallinto 
vahvistaa merkkien mitoituksen ja antaa omat ohjeensa uusien merkki-
en käytöstä. 

Kuva 27. Uuden palvelukohteiden viitoituksen mukainen opaste maail-
man perintökohteelle. Nähtävyysopaste 772 b. 

Tieliikenneasetuksen muutoksen myötä Verlan maailmanperintökohteen 
opasteet tulee uusia. Palvelukohteiden viitoituksessa tulee huomioida 
tienkäyftäjän tarpeet ja odotukset, alueellinen tasa-arvo ja oikeudenmu-
kaisuus, liikenneturvallisuus ja opasteiden ymmärrettävyys ja luettavuus. 

Verlan maailmanperintökohteen viitoituksen uusimisen yhteydessä tar-
kastellaan kaikki tulosuunnat kokonaisvaltaisesti. Maailmanperintökoh-
teen opastusviitoituksen lisäksi Verlan kylän alueella tulee kiinnittää 
huomiota kirjavaan opastukseen ja turhiin opasteisiin. Opasteiden mää-
rää tulee karsia ja niiden ilmettä yhtenäistää. 

4.4 UUSI PYSÄKÖINTIALUE 

Vaihtoehdossa 1 esitetyn uuden sisäänajoreitin myötä pysäköinti siirret-
täisiin vanhalle tenniskentän paikalle Valkealan puolelle. Uuden pysä-
köintialueen yhteyteen on maanomistajalla suunnitteilla vastaanottora-
kennus / infopiste, jossa voisi esimerkiksi toimia lipunmyynti ja raken-
nuksessa olisi nähtävissä mm. maailmanperintöalueen pienoismalli. Py-
säköintialueen ja tehdasalueen välinen tieyhteys muutettaisiin pihaka-
tumaiseksi nopeusrajoituksella sekä mandollisesti myös rakenteellisilla 
keinoilla. Vanha pysäköintialue voitaisiin ennallistaa. 
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Pysäköinnissä tulee huomioida alueen saavutettavuus. Museovirasto 
noudattaa saavutettavuudessa perusperiaatetta jonka mukaan oikeus 
kulttuuriperintöön, siitä nauftimiseen ja oppimiseen kuuluu kaikille. Tästä 
johtuen lähelle museota Jaalan puolelle olisi järjestettävä ainakin inva-
pysäköinti. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää kalliomaalauksen saavutet-
tavuuteen. Nykyinen parkkipaikka voitaisiin maisemoida entiseen 
asuunsa ja kuvastaa sen avulla puun kulkua tehtaaseen. Erillinen saa-
vutettavuus-projekti on myös tekeillä. 

Maailmanperintökohteen tulosuunnan muutos ja pysäköintialueen siir-
täminen vaatisivat Jaalan ja Valkealan kunnilta kaavamuutokset. Loma-
kylän entisen tenniskentän alue, jonne uusi pysäköintialue ja vastaanot-
torakennus on tarkoitus sijoittaa, on osayleiskaavassa merkitty matka'-
lupalvelujen alueeksi ja osittain virkistysalueeksi, jolla tulee ottaa huu 
mioon p:'r 	i it 

','erlari 	 ;:;j:tLi 

perintökomiteaa varten. Osayleiskaava on melko tuore eikä kunnilla oe 
tarpeita kaavan uudistamiseen. Aloitteen kaavamuutoksen laatimisesta 
tulee lähteä maanomistajalta. Kohteen suurin maanomistaja UPM-
Kymmene Oyj onkin tehnyt kunnille esitykset kaavamuutosten laatimi-
seksi. 
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Kuva 28. Vanha tenniskentän alue. 

Nykyisen pysäköintialueen kohdalle Verlan kylässä on osayleiskaavassa 
merkitty rakennussuojelulain nojalla suojeltu alue, josta osa on merkitty 
torialueeksi. Osaksi alue on merkitty yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). 
Myös Jaalan puolella kaavaan tarvitaan muutos, jos alue halutaan vara-
ta muuhun käyttöön. Lisäksi ko. muutosten yhteydessä voitaisiin 
osayleiskaavaa tarkistaa muiltakin osin, esim. rakennusoikeuksia. 
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4.5 TEIDEN TASAUKSIEN ENNALLISTAMINEN 

Maailmanperintökohteen edustajien taholta on tuotu esiin Verlantien ja 
Kantokoskentien tasausten laskeminen. Tarkoituksena olisi laskea tien- 
tasaus vanhan soratien tasoon eli ennallistaa tiemiljöötä. Tien ennallis-
tammen voisi sijoittua vuoden 1972 tilanteeseen, jolloin museo on avattu 
ja matkailijoiden vuoksi tiemuutoksia on tehty. Tai vaihtoehtoisesti vuo-
teen 1964, jolloin tehdas on lopettanut toimintansa. Mitään sellaista e 
kuitenkaan voida ennallistaa, josta ei ole tarkkoja tietoja. Koekuoppien 
avulla alkuperäisten tasausten korkeusasemat voitaneen kuitenkin se-
vittää. 

Tien tasauksessa maailmanperintöalueella on tapahtunut muutosta vuo-
sien varrella. Viimeksi tien tasausta on muutettu 1987 tien parantamisen 
yhteydessä. Patruunan Pytingin edustan portaiden kohdalta tietä on 
nostettu n. 35 cm. Vanhaa tasausta tutkittiin valokuvien ja koekuopan 
avulla. Tasauksen noston ja tien kallistuksen vuoksi tehdasalueen yhte 
ys kosken yläjuoksulle on katkennut. 

• . 
F 

•J 

., 

Kuva 29. Tien tasauksen nosto Patruunan Pytingin rappusten kohdalla 
näkyy selvästi kaivetussa koekuopassa. 

Kantokoskentien liittymän kohdalla tietä on nostettu arviolta n. 1-1,5 m ja 
tielinjausta on muutettu. Liittymä istuu huonosti ympäröivään maastoon. 
Tietoa liittymäalueen vaiheista on löydettävissä vanhoista ilmakuvista ja 
tiesuunnitelmista. Lisäksi tien tasausta on ajan kuluessa nostettu myös 

. 
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mt 14570 tieosan 2 varrella Verlan siltan itäpuolella ja nk. Lipun torpan 
ja Vennukanniemen välillä. Tasauksen nousu on selvästi nähtävissä 
maastossa. 

P. 

T4 

-. * 
kuva 30. Tasa uksen nousu Arkon mökin kohdalla. 

Tarveselvityksessä tieympäristön ennallistamista tarkastellaan kokonai-
suus huomioiden: Liikenneturvallisuus, liikenteen tarpeet, kunnallistek-
niikka ja viestintäverkostot on otettava huomioon. Maantien 14570 (Ver-
lantien) varressa olevan maakaapelit vaikeuttavat tien tasauksen ennal-
listamista vaikuttaen kustannuksiin. 

4.6 VERLAN KYLÄN KEHITTÄMINEN 

Verlan kylälle on tehty Verlan seudun kyläsuunnitelma vuonna 2005. Ky-
läsuunnitelmassa käsitellään kylän historiaa, nykytilannetta ja kehittä-
miskohteita. Keskeisiksi parannustoimiksi kyläsuunnitelmassa ja kylä- 
kyselyssä nousivat mm. valaistuksen ja liikenneturvallisuuden lisäämi-
nen alueella sekä nykyisen pysäköintialueen yleisilmeen parantaminen. 

4.6.1 LIIKENNE JA TURVALLISUUS 

Kesäisin Verlassa on paljon liikennettä ja ruuhkahuiput ajoittuvat kesällä 
järjestettävään Verla päivään ja litin musiikkijuhliin. Liikenne kylässä 
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tukkeutuu näinä aikoina. Lisäksi Verlassa on paljon kesämökkiläisiä ja 
lähialueella on kaksi virkistyskalastusaluetta sekä Suomen Paperiliiton 
caravan- alue, jotka lisäävät merkittävästi kesäisin liikennettä ja joiden 
liikenteelliset tarpeet tulee huomioida. Verlan turistimäärä on noin kak-
sinkertainen museon kävijämäärään nähden. Lisäksi uudet sillat (Puo-
lakka ja Vuolenkoski) lisäävät yleensäkin Jaalan liikennettä. Erityisesti 
kevyen liikenteen liikenneturvallisuus on noussut kylässä esiin ja tarve 
liikenteen ajonopeuksien alentamiseen. Hidasteiden tarve kylätiellä on 
noussut esiin. 

Liikenneturvallisuutta Verlan kylässä parantaisi merkittävästi myös tieva-
laistuksen lisääminen. Valaistuksen tulisi kattaa vähintään asutut tien-
varsialueet sekä Kantokoskentiellä että Verlantiellä molempien kuntien 
osalta. 

Tapahtumien aikana Verlan kylän pysäköintipaikkojen määrä on riittä-
mätön. Nykyinen avoin pysäköintialue koetaan kuitenkin rumana ele-
menttinä keskellä kylää ja aluetta haluttaisiin maisemoida. 

4.6.2 KYLÄTOIMINNOT JA KYLÄKUVA 

Liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi kyläkuvaa halutaan paran-
taa. Keskeisin vaurio kylämaisemassa on nykyinen laaja sorapysäköin-
tialue, joka hallitsee maisemaa. Maisemoinnin ja tienvarsien raivauksi-
en lisäksi alueen yleisilmeeseen vaikuttaa valaisinmallien tyyli ja yh-
teneväisyys alueella. Lisäksi valaisinpylväiden laatu ja korkeus vaikutta-
vat kyläkuvaan. Selkeytystä kaipaa myös kaupan edustalla oleva ilmoi-
tustaulujen ja postilaatikoiden alue. Rakenteiden ilmettä tulisi yhtenäis-
tää ja karsia ylimääräiset elementit pois maisemasta. 
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Kuva 31. Verlan kyläkuvaa hallitsevat avoin pysäköintialue ja erilaiset 
opasteet ja kyltit. Myös ilmajohtojen määrä Kantokoskentien liittymäalu-
eella on runsasta. 

Nippu-uittoradan pää Verlan kosken yläpuolella on tarpeellinen veneen-
laskupaikkana ja pelastuslaitoksen käytön kannalta. Lisäksi melontareit-
tiä kulkevat melojat nousevat maihin siellä ja kuljettavat kanootit maitse 
kannaksen yli Vähä-Kamposelle. Alueella sijaitsee myös toinen viralli-
nen veneenlaskupaikka Kantokoskentien varrella Koululandella. Alueella 
on tällä hetkellä myös nuotiokatos. Veneenlaskupaikka on kuitenkin 
huonokuntoinen ja andas. 

Verlan tehdasalueella on joitakin vanhoja toimintoja, jotka olisi mandol-
lista ottaa uudelleen käyttöön melko helposti. Tällaisia ovat mm. kaup-
paa vastapäätä olevan kallion laidalla ollut hevospuomi, raamisaha ja 
mylly. Hevospuomin kohdalla on ennen pidetty markkinoita. Tiealue on 
levinnyt kaupan ja ravintolan edustalla ja kaipaa rajaamista. 

Lisäksi nykyinen lomakylä on lopettanut toimintaansa ja tämä antaa uu-
sia mandollisuuksia ko. rakennuksien käytölle. Verlan maailmanperintö-
alueelle on valmisteilla käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka tähtää alueen 
ympärivuotiseen toimintaan. Nykyään Verlan tehdasmuseo on avoinna 
vain kesällä. 

Muita tiemiljöössä näkyviä ongelmia ovat kalliomaalausten katselupai-
kan huono kunto, vesistönäkymän sulkeutuneisuus paikoitellen ja tie- 
alueen yksityiskohdat kuten opasteet, mainoskyltit, ajojohteet ja sumu-
paalut. 
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4.7 TIEVERKON KEHITTÄMINEN 

Maantien 369 parantaminen käynnistyy syksyllä 2007 välillä Puolakan-
koski - Hasula. Puolakankosken silta on jo valmistunut ja yhteysväli on 
tarkoitus asfaltoida. Tieosuuden asfaltointi toteutetaan kevällä 2008. 
Tiellä on kunnostamistarve, koska tiellä on paljon raskasta liikennettä 
(mm. Versowood Oy  ja UPM, Kalson Viilutehdas). Liikennemääriä lisää 
myös Vekaranjärven varuskunta. Verlan maailmanperintöalueen si-
säänajon muuttaminen onnistuu mt 369 parantamisen myötä. Lisäksi tu-
lee tarkastella mt 14570 tieosan 2 mandollista päällystämistä sisäänajo-
tien muuttuessa. 

4.8 YHTEEN VETO 

Tarveselvityksessä haetaan toimenpideratkaisuja tieympäristön laadun 
ja toimivuuden parantamiseen tarkastelemalla maailmanperintökohteen 
sisäänajosuunnan muuttamista, uuden pysäköintialueen perustamista, 
teiden tasauksien ennallistamista, Verlan kylän liikenneturvallisuuden 
parantamista, eri toimijoiden tavoitteiden yhteensovittamista, opastuk-
sen uudistamista ja selkeyttämistä sekä kylämiljöön kohentamista. 

5 TOIMENPITEET JA VAIHTOEHDOT 

Tarveselvityksessä tarkastellaan suunnittelualueella tehtäviä toimenpi-
teitä ja ratkaisuvaihtoehtoja. Esille nousi kaksi liikenteellistä päävaih-
toehtoa: 

1 Verlan maailmanperintöalueelle sisäänajon tulosuunta muuttuu ja 
tapahtuu jatkossa Valkealan puolelta 

2 Sisäänajon tulosuunta säilyy entisellään 

Suuri osa esitettävistä toimenpiteistä voidaan toteuttaa tulosuunnasta 
riippumatta. Tällaisia toimenpiteitä ovat pihakadun rakentaminen, taaja-
maportit, ympäristön kohentaminen, valaistuksen ja opastuksen uusimi-
nen sekä kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. Uuden pysä-
köintialueen rakentaminen Valkealan puolelle ja nykyisen pysäköintialu-
een maisemointi ovat sidoksissa tulosuunnan muutokseen. 
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5.1 TOIMENPITEET 

5.1.1 PIHAKATU 

Sanalla pihakatu tarkoitetaan tässä raportissa pihakatumaiseksi raken-
nettua tienosaa. Varsinaisen pihakadun merkitseminen osaksi maantie-
tä on ongelmallista erityisesti kandesta syystä: Pihakadun merkki mää-
rittelee liikennenopeuden 20 km/h ja kieltää läpiajon. Lisäksi pihakatuja 
perustetaan normaalisti katuverkostoon, ei maanteille. Tästä syystä Ver-
lassa toimivampi ratkaisu on rajata pihakatu rakenteellisesti kavennuk-
sella, 30 km/h liikennemerkillä ja mandollisesti vielä korostaa nopeusra-
joitusta ajoratamaalauksella. 

Maantien 14570 tieosalta 2 Lipun torpan ja tehdasmuseon välinen tieyh-
teys muutetaan pihakaduksi. Pihakatu säilytetään sorapäällysteisenä ja 
osuudelta maantien 14569 (Kantokoskentie) liittymä - Verlan silta pois-
tetaan asfalttipäällyste ja tieosuus palautetaan sorapintaiseksi. Pihaka-
dun nopeusrajoitus on 30 km/h ja se rajataan nopeusrajoituksen lisäksi 
rakenteellisilla keinoilla, kuten kavennuksella. Kavennuksen minimi auk-
koleveys 4,5 m aurauksen mandollistamiseksi. Hidastetöyssyjen käyttöä 
tulee välttää meluhaittojen vuoksi. 

Pihakadun rajautumiselle on vaihtoehtoisia mandollisuuksia. Ympäristön 
tulee kuitenkin tukea pihakatua, jotta ajonopeudet alueella pysyvät al-
haisina. Pihakatu ei myöskään saa olla liian pitkä, jotta nopeusrajoituk-
sen vaikutus ei häviä. Jaalan puolella pihakatu voidaan rajata maantiellä 
14570 alkamaan Kantokoskentien liittymästä tai aikaisemmin esimerkik-
si kaupan kohdilta. Maantien 14569 osalta rajaus voidaan tehdä kallio- 
maalausten katselupaikan tai pysäköintialueen liittymän kohdalle. Piha- 
kadun rajautuminen on esitetty yleiskartassa kuvassa 44. 

Pihakadun rajaamisen yhteydessä ratkaistaan maantien 14569 (Kanto-
koskentien) liittymän muotoilu. Ajonopeuksien alentamisen kannalta liit-
tymän liittymäkulmaan tulisi jyrkentää. Vaihtoehtoisesti voidaan liiken-
teen pääsuunta muuttaa suoraan jatkumaan maantielle 14569 ja piha-
kaduksi muutettava maantien 14570 tieosuus 2 liitetään uuteen pää-
suuntaan. 
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Kuva 32. Pihakadun alku Selänpäästä tultaessa (Verlantie, tieosa 2). Ka-
vennus luodaan puusäleaidalla ja istutuksilla. 
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Kuva 33. Pihakadun alku Jaalan suunnalta. 



Verlan tieympäristön kohentaminen 	 45 
TOIMENPITEET JA VAIHTOEHDOT 

, SÄHKÖLINJA 

I\KAAPELOIDAAN  

LLJISKAT 	J 
LOIVENNETAAN 
NURMETIJS 

.t.. 	__I 	-- 
- 	1,-.-  -- 

- - 

KAVENNUS 
RATA .--- 	 -PULJSÄLEAITA 
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Kuva 34. Pihakadun alku Kantokoskentiellä ja nykyisen pysäköintialu-
een maisemointia. Vaihtoehtoisesti kavennus voi olla jo ennen kallio- 
maalausten katselupaikkaa. 
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5.1.2 TAAJAMAPORTIT 

Taajamaportit sijoitetaan kaikilla tulosuunnilla maailmanperintöalueen 
suojavyöhykkeen rajan tuntumaan. Suojavyöhykkeen rajalta alkaa kaikil-
la tulosuunnilla myös tiiviimmät asuinalueet, jotka perustelevat ja tukevat 
taajamaporttien sijaintia ja toimivuutta. Taajamaportti toteutetaan yksi- 
puoleisella porttiaiheella. Portin materiaalina käytetään puuta. Väritys ja 
muotoilu alueen hengen mukaan. 

.---t--- 
________ 	PLTIK4TTO 

- 

PUNARIJSKEA 
LAUTAVE R H 0 U 5 

RIM0r- 

Kuva 35. Idea piirros taajamaportista. Taaja portit. ilmoitusta ulut, pihaka-
tujen kavennukset, kalliomaalausten katselupaikka ja muut ympäristön 
rakennelmat muodostavat ilmeeltään yhtenäisen kokonaisuuden. 

Kuva 36. Taajama portti Selänpään suunnasta tultaessa. Puuston lo-
maan voidaan sijoittaa ulkoilupolku. 
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.. 

Kuva 37. Taajama portti Jaalan suunnalta tultaessa. Tie valaistus ulote-
taan taajaportteihin saakka. 

Kuva 38. Taajama portti Kantokoskentiellä s/oitetaan ennen jyrkkää 
mutkaa. Rantamaisemaan sopisivat paremmin puiset tiekaiteet. 
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5.1.3 YMPÄRISTÖ 

Kylän ympäristönhoitotoimenpiteitä on yksityiskohtaisesti ohjeistettu 
osayleiskaavojen yhteydessä laaditussa maisemanhoitosuunnitelmassa. 
Sen keskeisiä tavoitteita on näkymien avaaminen vesistöjen ja museo- 
kohteiden suuntaan ja kasvillisuuden palauttaminen perinteiseen ilmee-
seensä ja mm. piha-aitojen palauttaminen raittien varsille. Ympäristön- 
hoitoa on UPM:n alueilla jo toteutettu ohjeen mukaan. 

Ympäristön hoitoa tulisi jatkaa maisemanhoitosuunnitelman mukaan. Li-
säksi tiemiljöön monet yksityiskohdat vaativat selkeyttämistä ja siistimis-
tä. Näitä ovat mm. 

Tiekaiteet. Tienäkymässä hallitsevat metalliset kaiteet tulisi 
vaihtaa alueen henkeä paremmin noudattaviin yksinkertai-
sun puukaiteisiin. 

Ilmoitustaulut, postilaatikkotelineet, sumupaalut, taajamapor-
tit, pihakadun kavennukset, kalliomaalausten katselupaikka 
ja muut ympäristön varusteet ja kalusteet tulisi rakentaa il-
meeltään hillityiksi ja yhteensopiviksi. Luontevaa olisi löytää 
niille yhteinen muotokieli ja tunnusvärit, jotka osoittavat nii-
den olevan uusia ja nykyaikaisia, mutta aluekokonaisuuteen 
sovitettuja. 

Kantokoskentien suuntaan lähtevä sähkölinja tulisi korvata 
maakaapelilla, jotta maisemassa liian keskeinen pylväsrivis-
tö voidaan poistaa. Linjan päässä näkymää hallitseva pyl-
väsmuuntamo tulisi korvata alueen ilmeeseen sovitetulla, 
lautaverhotulla puistomuuntajalla. Muualla avojohdot säilyte-
tään tehdasajalle tyypillisinä. 

Nykyinen pysäköintialue koetaan maisemalliseksi vaurioksi keskellä ky -
lää. Uuden pysäköintialueen rakentamisen myötä nykyinen pysäköinti-
alue voidaan ottaa muuhun käyttöön ja osittain maisemoida. Nykyinen 
pysäköintialueen jyrkkä luiska maantieltä 14570 loivennetaan vastaa-
maan enemmän vanhaa maaston muotoilua. Alueen pinnoitteena käyte-
tään hiekkanurmea, joka mandollistaa alueen käytön torialueena ja tar-
vittaessa myös pysäköintialueena. Maantien 14569 puoleiselle alueelle 
jätetään tilaa pysäköinnille palvelemaan kaupan ja ravintolan asiakkaita. 
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Tehtaan 
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Kuva 39. Poikkileikkaus nykyisen pysäköintialueen maastomuodoista 
nyt ja vuonna 1961 (katkoviiva). Alue pyritään loiventamaan entisen kaI-
taiseksi. 

Pysäköintialueelle palautetaan joitakin viitteitä toiminnoista, joita alueella 
on aikoinaan ollut. Tukkirata linjataan alueelle polkuverkkona ja osa ra-
dasta on mandollista palauttaa myös kokonaisuudessaan. Tukkien nos-
topaikan viereen rakennetaan pätkä rataa ja tuodaan vanhat tukkivaunut 
ja tukkeja näyttämään alueen historiaa. Alueelle lisätään opastaulu ker-
tomaan toiminnosta. Toimenpiteet on esitetty kuvassa 45. 

Kalliomaalauksen katselupaikka kunnostetaan parantamalla rakenteita 
ja lisäämällä kalliomaalauksesta kertova kosketeltava opaste alueelle. 
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kalkomaalauksen 
kohokuvio 
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Kuva 40. Idea piirros kalliomaalauksen katselupaikan kunnostuksesta. 

Maailmanperintöalueen opastaulun ympäristö kunnostetaan kaventa-
maIla liittymäaluetta ja rakentamalla alueelle inva-pysäköinti. Vanhan 
kasarmirakennuksen sijainti voidaan merkitä maastoon viitteellisesti. 
Alue erotetaan selvästi Patruunan Pytingin piha-alueesta kasvillisuuden 
avulla. Toimenpiteet on esitetty kuvassa 45. 

Kaupan edustalla leveää tietilaa jäsennetään erottamalla ajorata auto-
paikkalevikkeistä ilmeeltään maltillisella kiveysrivillä. Vaikutelma tehos-
tuu, jos levikkeiden pinnoite on hieman eri sävyistä esimerkiksi sirotepin-
tauksen avulla. Kaupan edusta säilytetään kuitenkin ilmeeltään avoime-
na tilana - onhan se toiminut pienimuotoisena kauppapaikkanakin. Vas-
tapäätä kalliolla ollut hevospuomi voidaan palauttaa paikalleen ja opas- 
taulut sekä postilaatikkotelineet uusia. 
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OPASTAULUT 
JA POSTLAATIKK0- 
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Kuva 41. Ideapiirros ympäristöjarjestelyistä kaupan edustalla. 

KULKU VOIMALA ALUEELLE 
SIJLJETAAN PORTEILLA 

SORAPINTA 

PUURAKENTEISET 
- 	 KMTEET OPASTAULU 

SIIRRETÄÄN 

1 	 __ 	 __ 

Kuva 42. Ympäristönhoitotoimia sillan ja voimalaitoksen vaiheilla. 
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5.1.4 VALAISTUS 

Tievalaistusta jatketaan kaikilla tulosuunnilla asuinalueiden kohdilla, tar -
koittaen käytännössä valaistuksen rajautumista taajamaporttien mu-
kaan. Lisäksi valaisimien malli yhdenmukaistetaan käyttäen Verlan ky-
lässä olevaa vanhaa valaisinmallia. Valaisinta on edelleen saatavissa. 
Valaisinmalli Thorn Lighting AB / Byhatt 7861. Suomessa valaisinta myy 
Elektroskandia Oy. 

Tarkemmassa valaistussuunnitelmassa tutkitaan mandollisuus madaltaa 
pylväsvalaistus 6-7 metriin, mikä paremmin vastaa kylän pienimittakaa-
vaista henkeä. 

Nykyistä tievalaistuksen hallintaa voitaisiin tulevaisuudessa selkeyttää 
sillä, että tievalaistus siirtyisi kokonaisuudessaan kuntien hallintaan. 

Kuva 43: Verlan kylän nykyinen valaisinmalli. 

5.1.5 OPASTEET 

Maailmanperintökohteen opastus uusitaan kaikilta tulosuunnilta vastaa- 
maan uutta palvelukohteiden viitoitusohjetta. Uusissa palvelukohteiden 
opasteissa on oma ruskeapohjainen merkki Unescon maailmanperintö- 
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kohteille. Tulosuunnat ovat Mikkeli (vt 15), Heinola (vt 46)ja Kouvola (vt 
46). Lisäksi uusitaan maantien 369 ja mt 14570 varrella olevat opasteet. 

Lisäksi karsitaan mt 14570 ja mt 14569 varrella olevien viittojen ja mai-
noskylttien määrää ja pyritään saamaan ne ilmeeltään yhteneviksi ja 
korkeatasoisiksi. Viitoituksella varmistetaan selkeä opastus maailman-
perintökohteen eri toimintoihin kuten pysäköintialueelle. 

5.1.6 KEVYEN LIIKENTEEN TURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN 

Kevyen liikenteen kannalta Verlan kylän keskusta on selvä turvallisuus-
riski erityisesti kesäaikana, jolloin liikennettä on runsaasti. Tulosuunnan 
muutos vaikuttaisi oleellisesti liikennemäärien vähentymiseen Jaalan 
puolella Verian kylää. Kesäasukkaiden ja lähialueiden liikenne jäisivät 
kuitenkin nykyiselle sisäänajotielle, joten ajonopeuksien alentaminen on 
ensisijainen liikenneturvallisuuden parannuskeino. Tämä voidaan toteut-
taa nopeusrajoituksella, hidasteilla, taajamaporteilla ja pihakadun avulla. 

Verlan vesistösilta on kapea ja aiheuttaa ongelmia avoneuvoliikenteen 
kohtaamisilte. Lisäksi siltaa käyttää aktiivisesti kevyt liikenne. Turhaa lä-
piajoa sillalla tulee välttää ja tähän pyritään selkeillä opasteilla ja piha- 
kadun avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan lisäksi lisäämällä alu-
een tievalaistusta. 

Kevyen liikenteen väylät lisäisivät liikenneturvallisuutta huomattavasti. 
Jaalan puolella sekä mt 14570 ja mt 14569 ovat tiealueeltaan hyvin ka-
peita ja väylän rakentaminen teiden viereen ei ympäröivien rakennuksi-
en vuoksi onnistu. Lisäksi tieaukon leventäminen muuttaisi Verlan kylä- 
kuvaa merkittävästi. 

Myös Valkealan puolella mt 14570 tiealue on kapea. Kevyen liikenteen 
väylä olisi kuitenkin mandollista rakentaa UPM-Kymmene Oyj:n omista-
malle maalle tien pohjoispuolelle. Ainoa kapea kohta on Seurantalon 
kohdalla. Kevyen liikenteen väylä tulisi rakentaa erillisenä siten, että vä-
likaistalla säilyisi puustoa ja tieaukko ei näin levenisi. Väylä tulisi lisäksi 
rakentaa luontopolkumaisena palvelemaan ensisijaisesti kävelijöitä. 
Väylän päällysteen tulisi olla sitomaton (esim. sora tai kivituhka). Väylän 
tulisi loppua uudelle pysäköintialueelle tai Lipun torpalle. 
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Kuva 44. Yleiskartta toimenpiteistä. 
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5.2 PÄÄVAIHTOEHTO 1: SISÄÄNAJOTIEN MUUTTAMINEN 

Nykyisin lännestä, Jaalan suunnalta museoalueelle tapahtuvan sisään- 
ajon vaihtoehtona on sisääntulosuunnan muuttaminen etelästä, Selän- 
pään suunnalta tapahtuvaksi. Sisäänajotien muuttaminen helpottaisi 
maailmanperintöalueen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja näkemistä. 
Tulosuunnalla on historiallinen perusta, koska se on vanha kulkusuunta 
Selänpään asemalta Verlaan. Merkittävää on myös se, että museora-
kennusten pääjulkisivut on rakennettu avautumaan Vähä-Kamposen 
suuntaan. 

Sisäänajon muuttaminen nostaisi kesän keskimääräistä vuorokausilii-
kennettä maantien 14570 tieosalla 2 nykyisestä noin 270 ajoneuvos-
ta/vrk noin 600 ajoneuvoon/vrk nykyisillä Verlan tehdasmuseon ja maa-
ilmanperintöalueen kävijämäärillä. 
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Kuva 45. Jos tulosuunta muuttuu (pää vaihtoehto 1), nykyinen parkkialue 
voidaan maisemoida. Muut toimenpiteet ovat mandollisia vaihtoehdosta 
riippumatta. 
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5.2.1 TIEN RAKENTEELLINEN PARANTAMINEN 

Mt 14570 tieosan 2 nykyinen tieleveys on 6,0-6,5 m, joka on riittävä li-
sääntyvän liikennemäärän kannalta. Tie on rakenteeltaan hyväkuntoinen 
eikä routavaurioita normaalisti esiinny. Tiessä on pari geometrian osalta 
kunnostettavaa kohtaa. Torpanlanden kaarteessa tien sivukaltevuus 
kaipaisi kunnostusta ja Ojaselan liittymän kohdalla oleva pistemäinen 
mäki tulisi leikata. 

Tulosuunnan muuttuessa tie voidaan jättää sorapäällysteiseksi. Tie- 
osuudella on jo tällä hetkellä korotettu hoitovaatimus. Kunnossapitoa 
voidaan joutua tehostamaan kasvavan liikenteen ja kulutuksen myötä. 
Ajoittainen kuoppaisuus tulee kuitenkin hyväksyä. Kunnossapidon kan-
nalta ei ole merkitystä kehitetäänkö tietä sorapäällysteisenä kokonai-
suudessaan vai ainoastaan maailmanperintöalueen osuudelta. Soratien 
nopeusrajoituksen tulisi olla 60 km/h maailmanperintöalueen ulkopuolel-
la. 

Soratie voidaan tarvittaessa myös päällystää. Päällystystyön yhteydessä 
tien rummut tulee uusia ja kiilata. Lisäksi kuivatuksen toimivuus tulee 
tarkistaa ja tarvittaessa kunnostaa sivuojia. Päällystämisen yhteydessä 
tierakenteeseen tulee lisätä kantavaa kerrosta päällysteen lisäksi. Tämä 
tarkoittaa tien tasauksen nousemista noin 20 senttimetrillä. Maailmanpe-
rintöalueen suojavyöhykkeellä tie olisi luontevinta säilyttää sorapintaise-
na eikä tasausta tulisi nykyisestä korottaa. 

5.2.2 PYSÄKÖINTIALUEEN MUUTOS 

Mikäli tulosuunta muuttuu, Verlan tehdasmuseolle rakennetaan uusi py-
säköintialue Valkealan kunnan puolelle vanhalle tenniskenttäalueelle. 
Nykyisin alue on kaavoitettu matkailupalvelujen alueeksi ja virkistysalu-
eeksi, jolla tulee ottaa huomioon puuston maisemalliset arvot. Maan-
omistaja UPM-Kymmene Oyj on tehnyt aloitteen kaavamuutoksen laa-
timisesta. 

Pysäköintialue mitoitettaisiin kohteen tarpeen mukaisesti kuudelle linja- 
autolle ja 50 henkilöautolle, jolloin pysäköintialue mahtuisi hyvin nykyi-
selle avoimelle alueelle ja suuria maansiirtotöitä ei alueella tarvitsisi suo-
rittaa. Alueen kantavuus tulee kuitenkin varmistaa. Pysäköintialueen 
toimivuuden kannalta alue tulisi asfaltoida tai tehdä riittävällä opastuk-
sella toimivaksi. 

Pysäköintialueen yhteyteen rakennettaisiin vastaanottorakennus / info- 
piste, joka toimisi myös lipunmyyntipisteenä. Vastaanottorakennus voi-
taisiin sijoittaa pysäköintialueen ja Lipun torpan väliselle loivalle rinteelle. 
Vaihtoehtoisesti rakennus voitaisiin sijoittaa pysäköintialueen ja Seuran- 
talon väliselle alueelle, joka toimii nykyisin asuntoautoalueena. Tämä 
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olisi kuitenkin turistien kulkusuunnan kannalta heikompi sijoitusvaihtoeh-
to. Uudisrakennuksen tulee sopia ulkonäöltään ympäröiviin rakennuksiin 
ja alueen yleisilmeeseen ja noudattaa osayleiskaavan rakentamisoh-
jeessa annettuja suosituksia materiaalien, väritykset ja detaljien eli yksi-
tyiskohtien suhteen (Liite 6). Rakennuksen tulisi kuitenkin olla muotokie-
leltään moderni. 
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Kuva 46. Luonnos uudesta pysäköintialueesta. 

5.2.3 KYLÄKUVAN MUUTOS 

Uuden pysäköintialueen rakentaminen mandollistaisi nykyisen kyläku-
vaa hallitsevan pysäköintialueen maisemoimisen. Nykyiselle pysäköinti-
alueelle jätettäisiin muutama pysäköintipaikka palvelemaan veneenlas-
kupaikkaa ja kalliomaalauksen katselupaikkaa. Kantokoskentien varteen 
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voitaisiin rakentaa pysäköintialue turvaamaan kylän toimintojen ja palve-
luiden saavutettavuus. Toimenpiteet on esitetty kuvassa 45. 

5.2.4 OPASTEET 

Tulosuunnan muuttamisen käyttöönottoa pyrittäisiin ohjaamaan selkeäl-
lä opastuksella. Nykyisen Verlan sisäänajoliittymän (mt 14570 tieosa 1) 
kohdalle lisättäisiin maailmanperintökohteen opaste, joka ohjaisi aja-
maan liittymästä suoraan uuden tulosuunnan mukaiselle liittymälle. 

5.2.5 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 

Maailmanperintökohteen esittelyn ja kokonaisvaltaisen ymmärtämisen 
kannalta tulosuunnan muutos olisi tärkeä, kuten kappaleessa 4.2 on ku-
vattu. Ns. Selänpääntie (mt 14570 tieosa 2) on alkuperäinen sisäänajo-
tie Verlaan ja tästä syystä tehdasalueen rakennusten pääjulkisivut suun-
tautuvat Selänpääntielle. Tulosuunnan muutos mandollistaisi pysäköin-
tialueen siirtämisen Valkealan puolelle ja Verlan kyläkuvan kohentami-
nen olisi mandollista vanhan pysäköintialueen vapautuessa laajamittai-
sesta pysäköintikäytöstä. Nykyisen pysäköintialueen maisemoinnin yh-
teydessä voitaisiin poistaa Patruunan Pytingin edustalla oleva liittymä 
pysäköintialueelle ja näin rauhoittaa rakennuksen edustan liikennettä. 
Tien tasauksen ennallistaminen maantien 14569 liittymästä eteenpäin 
on mandollista maantiellä 14570. Lisäksi liikennemäärät Verlan kylässä 
vähenevät ja liikenneturvallisuus parantuu. 

Tulosuunnan muuttamisesta aiheutuisi lisääntyvän liikenteen myötä hai-
tallisia ympäristövaikutuksia maantien 14570 tieosan 2 varrella oleville 
kiinteistöille sekä tiellä liikkujille, erityisesti kevyelle liikenteelle. Liiken-
nemäärät tieosalla kasvaisivat ja myös raskaan liikenteen, lähinnä linja- 
autojen, osuus kasvaisi. Liikenneturvallisuus tieosuudella heikentyisi ja 
liikenteestä aiheutuisi lisääntyvää melua ja pölyä. Pölyhaittaa korostaisi 
tien mandollinen säilyttäminen sorapintaisena. Liikennemäärät lisääntyi-
sivät myös maantiellä 369 maantien 14570 liittymien välisellä alueella, 
sillä suurin osa Verlan maailmanperintöalueelle tulevista matkailijoista 
saapuu Kouvolan suunnasta valtatien 46 välityksellä. Mandollinen uusi 
tulosuunta on 4,5 km nykyistä ajoreittiä pidempi yhteen suuntaan ajetta-
essa. Tämä lisäisi liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä. 



Verlan tieympäristön kohentaminen 	 59 
TOIMENPITEET JA VAIHTOEHDOT 

5.3 PÄÄVAIHTOEHTO 2: NYKYISEN SISÄÄNAJOTIEN 
SÄILYTTÄMINEN 

Verlan maailmanperintäalueen kehittämisen kannalta toinen vaihtoehto 
on alueen kehittäminen siten, että nykyinen sisäänajotie säilytetään. 
Tässä vaihtoehdossa alueen sisäisen opastuksen tarve korostuu. Opas-
tuksen ja viitoitettujen kulkureittien avulla tulisi turvata maailmanperintö-
alueen esittely kokonaisuudessaan. Taajamaporttien ja pihakaduri ra-
kentaminen sekä valaistuksen uusiminen toteutetaan molemmissa vaih-
toehdoissa. Nykyisen sisäänajotien säilyessä pihakatu rajautuisi seu-
raavasti: Verlan kauppa - kalliomaalauksen katselupaikka - Lipun torp-
pa. Lisäksi valaistus uusitaan. 

5.3.1 KYLÄKU VAN MUUTOS 

Nykyistä pysäköintialuetta voitaisiin jonkin verran maisemoida, vaikka 
alue säilytettäisiin pysäköintialueena. Nykyisiä jyrkkiä pengerryksiä loi-
vennettaisiin ja pysäköinti järjestettäisiin tehokkaammin, siten että pysä-
köinti rajautuisi selkeäksi alueeksi ja viheraluetta voitaisiin lisätä. Alueel-
le palautettaisiin vanha tukkirata osittain. Lisäksi kevyelle liikenteelle 
kunnostettaisiin polku rantaa pitkin museoalueelta kohti kalliomaalauk-
sen katselupaikkaa. Kantokoskentien varteen voitaisiin rakentaa pysä-
köintialue kylän palveluille. 

Kalliomaalauksen katselupaikan, inva-pysäköintialueen ja kaupan edus-
tan kehittäminen eivät ole sidoksissa tulosuunnan vaihtoehtoihin. Lisäksi 
maisemallisia toimenpiteitä vesistömaiseman avaamiseksi voidaan to-
teuttaa vaihtoehdosta riippumatta. 
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Kuva 47. Nykyistä pysäköintialuetta voidaan jonkin verran maisemoida 
myös pää vaihtoehdossa 2 (tulosuunta säilyy nykyisenä) 

5.3.2 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 

Nykyinen sisäänajotie on Verlan vakiintunut ja päällystetty ajoreitti, joka 
on matkailijoille lyhyempi vaihtoehto. Tulosuunnan säilyttäminen sääs-
täisi maantien 369 varressa asuvat ja Verlantien tieosan 2 varressa 
asuvat asukkaat lisääntyviltä melu- ja pölyhaitoilta, eikä liikenneturvalli-
suus heikkenisi maantien 14570 tieosalla 2. Nykyinen pysäköintialue si-
jaitsee lähempänä Verlan tehdasmuseota kuin uusi suunniteltu pysä-
köintialue. Vaihtoehto 2 on kustannuksiltaan vaihtoehtoa 1 edullisempi. 

Nykyisen sisäänajotien varrella on pysyvää asutusta, jolle matkailuliiken-
teestä aiheutuu tällä hetkellä meluhaittaa. Lisäksi kapean ja mutkaisen 
tien liikenneturvallisuus on heikko erityisesti kevyelle liikenteelle. Vaihto-
ehdon 2 toteutuessa Verlan kylän liikenneturvallisuutta ei saada paran-
nettua merkittävästi koska liikennemäärät jäävät tällöin nykyiselle tasol-
le. 

Maailmanperintökohteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja esittämi-
nen vaikeutuisi ja kehittämismandollisuudet heikkenisivät vaihtoehdon 2 
myötä. lnforakennukselle olisi vaikea löytää toimivaa sijoituspaikkaa 
Jaalan puolelta. Lisäksi Verlan kylämaiseman kehittäminen ja paranta-
minen rajoittuisi voimakkaasti nykyisen pysäköintialueen jäädessä hallit-
semaan kyläkuvaa. Uutta pysäköintialuetta ei ole tässä vaihtoehdossa 
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järkevää rakentaa Valkealan puolelle liikenneturvallisuussyistä. Ajoneu-
voliikenteen ja kevyen liikenteen kohtaamiset lisääntyisivät nykyisestään 
välillä Patruunan Pytinki - uusi pysäköintialue. 

Vaihtoehtoisen pysäköintialueen löytäminen Jaalan puolelta on hanka-
laa. Voidaan tutkia mandollisuus käyttää varapysäköintialueena maan-
tien 14569 (Kantokoskentie) varrella olevaan vanhaa UPM-Kymmene 
Oyj:n varastoaluetta. Alueen käyttö pysäköintiin vaatii kuitenkin toimen-
piteitä Kantokoskentiellä ja on häiritsee viereisiä asuinkiinteistöjä. Lisäk-
si pysäköintialue rikkoo maiseman yhtenäisyyden järveltä katsottuna ja 
sen etäisyys kyläkeskukseen ja museolle on pitkä. 
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5.4 KUSTANNUKSET 

Päävaihtoehdon 1 (Sisäänajotien muuttaminen) arvioidut kustan-
nukset: 

—uusi pysäköintialue (sora päällysteinen) 10 000 € 
—vanhan pysäköintialueen maisemointi 25 000 € 
—ympäristö (toiminnot, kasvillisuus) 40 000 € 
—pihakadun rakentaminen 30 000 € 
(sis. kaapelien siirrot) 
—taajamaportit 10 000 € 
—opasteiden uusiminen 15 000€ 
—kaiteiden uusiminen 40 000 € 
—valaistuksen uusiminen 50 000 € 

YHTEENSÄ 220 000 € 

- Soratien kunnostaminen ja päällystäminen 550 000 € 
(sis. kantavuuden parantaminen, asfaltoiminen, 
rumpujen uusiminen ja kiilaaminen ja sivuojien 
kunnostaminen) 
- uuden pysäköintialueen asfaltoiminen 20 000 € 

YHTEENSÄ 790 000 € 

Päävaihtoehdon 2 (nykyisen sisäänajotien säilyttäminen) arvioidut 
kustannukset: 

—vanhan pysäköintialueen maisemointi 5 000 € 
—ympäristö (toiminnot, kasvillisuus) 35 000 € 
—pihakadun rakentaminen 30 000 € 
(sis. kaapelien siirrot) 
—taajamaportit 10 000 € 
—opasteiden uusiminen 10 000 € 
—kaiteiden uusiminen 40 000 € 
—valaistuksen uusiminen 50 000 € 

rYHTEENSÄ 180000€ 



Verlan tieympäristön kohentaminen 	 63 
JATKOTOIMENPITEET 

6 JATKOTOIMENPITEET 

Kaakkois-Suomen tiepiiri tekee tarveselvityksen ja siitä saatujen lausun-
tojen ja mandollisten muiden kannanottojen perusteella hanke- ja toi-
menpidepäätöksen, joka mandollistaa aikanaan tarkemman jatkosuun-
nittelun. Tätä tarveselvitystä käytetään pohjana mandolliselle jatkosuun-
nittelulle. Pihakadun ym. toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja ratkaisut 
määritellään tarkemman suunnitelman avulla. 
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LIITE 1 	VERLAN OSAYLEISKAAVA 

LIITE 2 	VERLAN MAANOMISTUS 

LIITE 3 	MAISEMA-ANALYYSI 
Verlan osayleiskaavan selostus 8.6.1999 

LIITE 4 	VERLAN KAS VILLISUUSSELVITYS 
Verlan osayleiskaavan selostus 8.6.1999 

LIITE 5 	VERLAN ELÄIMISTÖINVENTOINTI 
Verlan osayleiskaavan selostus 8.6.1999 

LIITE 6 	TYYPPIESIMERKKI 	VERLAN 	KYLÄKUVAAN 
SOPIVASTA UUDISRAKENNUKSESTA 
Verlan osayleiskaava rakentamisohje 
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VERLAN OSAYLEISKAAVA 
86.1999 

JAALAN KUNTA / VALKEALAN KUNTA 
KAAVAMERKINNÄT 

RAKENNUSSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU ALUE 

________ MUINAISMUISTOLAIN NOJALLA SUOJELTIJ ALUE 

1 AO  1 ERILLISPIENTALOJEN ALUE 

1 AO/s  1 ERILLISPIENTALOJEN ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETAAN 

1 AL  1 ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSIEN KORTTELIALUE 

[ ALJs 	ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSIEN KORTTELIALUE. 
JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETAAN 

1 RA 	LOMA-ASUNTOJEN ALUE 

1 RM  1 MATKAILUPALVELUJEN ALUE 

RM/s J MATKAILUPALVELUJEN ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETAAN 

1 	P 	1 PALVELUALUE 

1 Pis 	PALVELUALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN 

1 ET  1 YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE 

1 	T  ] TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN ALUE 

VIRKISTYSALUE 

VIRKISTYSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN 

1 MU  1 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA 
TAI YMPÄRISTÖARVOJA 

1 MT  1 MAA-JAMETSÄTALOUSALUE 

L W j VESIALUE 

L LT 	YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE 

1 LV  1 VENEVALKAMA 

- I-t .... 	MMILMANPERINTÖKOHTEEN RAJAUS 

MAAILMANPERINTÖKOHTEEN SUOJAVYÖHYKKEEN RAJAUS 

I\\ \\\\I RAKENNUSSUOJELULAIN NOJALLA SUOJALTU RAKENNUS 

RAKENNUSTAITEELLISESTI TAI HISTORIALLISESTI ARVOKAS RAKENNUS 

L1 RAKENNUSTAITEELLISESTI ARVOKAS TAI VERLAN TEHDASKYLAN 
YMPÄRISTÖN KANNALTA TÄRKEÄ RAKENNUS 

TORIALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA 

KUNNAN RAJA 
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//7 RAKENTAI\A:AELE J IVOHA9 UULLE ARKA LJ'. - ENN- TAi 
RANTAV'(ÖH'(KT 

/7 /  RAKENTAMISELLE ARKA ENNEN AVOiN RAA-TAI RINNEVYÖHYKE 

JOSSA PUUN POiSTO MAISEMANHOIDOLLISISTA SYISTA ON MAHDOLLISTA 
tai SIJOTAVAA 

ARVO;.:KAAT A'/CJ\4E 	\:A!SEMA1lL:T 

_____ 	 DLE/A, KULuI )I RIHI$TQRiALLjSE,i ARVOKAS PELr 

'Ev" 	D.-K/u ET.fILi IE TS 
-- 	iLfK' sH 	'l!'. 	 1.. 

________ 

ARVQKK,A1 LÄHI.IRKI5yj, ULUO:LUALUEET 

__________ LUOKTO- A MAISEMP .M''K3 TARJOAVA RANTAVOHyK 

tai NÄKÖALA- JA LUONTOELÄMYKSIÄ TARJOAVA LAKIALUE 

________ 	JLKOILLJ. JA SA.V1OLJMETS,4 

uNF LlIKUUT - OLESKELU- JA _EIKKIALJE 
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Museoalueen pwsto ja kallioketo 	 /4 	- 
2Myllyalue 	 AALA AIALA 

3 Kokkokallion eteläpuolinen keto 	
MI.L - 

4 Perinnepuutarhatja niiden pientareet,Valkeala 
5 Perinnepuutarhatja niiden pientareet, Jaala 	 sEoRsroogv 

6 Kallionaluslehto, Ls -laki 
7 Lähteikkö ja puronvarsi, Ls laki 
8 Harjutehto 
9 Rinnelehto 

Vadari kasvupaikka 



VERLAN OSAYLEISKAAVA. 	 lIS] 
	 Joalan kunto 	Valkealan kunta 

nsovskoaon selostus 86. 99' 	 ukko Turtiainen Oy 

.5 Luonnonympäristö 

M erlan alueen luonnonolosuhteiden yteispiirteitö 
kasvillisuus, maiseman yleispiirteet, topografia, ve-
isuhteet ja maaperä) on kartoitettu osayleiskaava-

työn yhteydessä. 

'leiskaavatyön alussa käytyjen sidosryhmäneuvot-
elujen perusteella päätettiin tehdä: 

koko suunnittelualuetta koskeva maisemaselvifys. 
Selvityksen tekijänä on ollut Maisemasuunnittelu-
Hemg&d. joka vastasi myös rnaisemanhoito-
suunnitelman laadinnasta. 

Kasvillisuusselvitys. Selvityksen tekijänä on ollut 
Frank Hering & Mette Godenhjälm. Helsingin yli-
opisto. Kotkan tutkimus- ja kculutusyksikkö, Elokuu 
1997. 

Eläimistöselvitys, jonka on laatinut Seppo Karjalai-
nen 1997. 

Syksyllä 1998 on laadittu vesihuollon suunnitelma, 
jossa määriteltiin vedenhankinnan ja jätevesi-
huollon periaatteet ennen kaavan virallista näh-
tävii lepanoa. 

äiden selvitysten keskeiset tiedot olivat käytetiävis-
ä yleiskaavaa laadittaessa. 

sutukseen rinnealueista soveltuvat parhaiten loi-
emmat alueeL Luonnontilainen rantavyöhyke on 
yytä jättää rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamis-

10 voidaan osoittaa ranta-alueilla niissä kohdin, mis-
sä on jo nyt rakentamista mutta itse rontavyöhyk-
een suojelu turvataan kaavamääräyksin. 

Kallio ja maaperä 

Verlan maiseman runkona on jääkauden muovaa-
ma kallioperä. joka tällä alueella edustaa Kaakkois 
suomelle tyypillistä rapakivigraniittia. Korkeiden kaL 
lioselänleiden välissä ( korkeimmat ovat kokkokallio 
+126m ja Sapinavuori n. 1 15m) mutkittelee kapea 
vesistö. jonka kosken äärelle Verlan teollisuus ja kylä 
ovat kasvaneet. 

Vähökamposen järven pinta on 5.9m kosken ylä-
puolella olevan Karitsasalmen pintaa alempana 

Mannerjäätikön kuljettamat irtonaiset maalajit peit-
tävöt ohuehkona kerroksena hyyin vaihtelevan 
muotoiset kalliorinteet. Kallioiden laet ja jyrkänteet 
ovat huuhtoutuneet paljaiksi. Vennukanniemi on 
mannerjäätikön aikaansaama reunamuodostuma ja 
osa Salpausselän harjujen sarjaa. Läpäisevöt kiven-
nöismaat ovat alueella vallitsevia maalajeja kuten 
ärvi-Suomessa yleensä. Alavimmilla rinnern alHo rar - 

noilla ja painanteissa esiintyy sovi- ja hietamaifa. 
Viljelykelpoista maata on kylän eteläpuolella. Nämä 
järvenrantapellot ovat olleet yhtäjaksoisessa viljelyk-
sessä ainakin 1 iaC'- En. nncEJstnmahcclisr-sfl 
luvulta lähtien 

Kasvillisuus 

Kasvillisuusselvityksen tekijänä osayleiskaavatyön 
pohjaksi on ollut Frank Hering & Mette Godenhjelm 
Helsingin yliopiston Kotkan tutkimus- ja koulutusyksi-
köstä. Tutkimuksessa kuvattiin alueelta tavatut kasvil-
lisuustyypit ja niiden sijoittuminen sekä kasvillisuustyy-
peiltä tavattu lajisto. Kenttätyö tehtiin heinä- 
elokuussa 1997. 

Inventoinnissa arvokkaimmiksi alueiksi osoittautuivat 
(N:o viittaa kasvillisuusselvityskarttoan) 

Musenalueen puisto- ja kalliokefo. 
2 Myllyalue. 
3 Kokkokallion eteläpuolinen keto. 
4 Perinnepuutarhat ja niiden pientaree 1 Jaala. 
5 Perinnepuutarhatja niiden pientareet Valkeala. 

Luonnonsuoje/u- ja rnetsälafn perusteella suo/eira via 
lehtoalueita esiintyy kandella OiL'CCh. 

Verlan kylän luoteispuoleinen kuiEiorcLu:lehtc on 
muksineen ja vaahteroineen 

7 Sapinavuoren pohjoispuolinen lähteikkö- jo puur 
varsialue. Alueella esiintyy mm. harmaaleppiä. 

Metsä/ain perusteella suojeltavat alueet: 

8 Vennukanniemen harjulehto, jossa esiintyy lehto- 
lajeista mm. runsaasti lehtokuusamaa. 

9 Uittomiesten majan läheisyydessä sijaitseva rinne- 
ehto. 

10 Vadan kasvupaikka/ Tervaleppäluhta. 
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VERAN OSAYLEIS KÄ 
OS'JCCjCj 

läimistö 

läirnk; 
aIaine 

Selvitykcc mkoo uokKois u'ui 
;euraavaf (Numero viittaa inventointikarttaan; 

Museoalueen etelä- ja länsipuoliset nhityt keciot ja 
urmikot ovat tärkeitä ketojen jo nittyjen bynieis.a 
stolie. 

Kokkokaflion eteläpuoinen keto jo tienpien;urnet 
Dvat tärkeitä ketojen ja nhittyjen hyönteislajistolle. 

Museoalueen pohjoispuolinen parkkipaikka. Lou-
pois ja lärisireunat ovat uhanalaisen hyönteiser 
'oLsoty/pön esiintymisalueita. 

Kokkokallion pohjokpuotnen ehlo. Lehtojen hyär -
eislajeille tärkeä alue 

Myllyalue. Harvi aino kavak nrirnser r?,rh /ou/n;'r. 
siintymisaluett a. 

Sapinavuoren 	1r 	. . 	äi.n:re .o: t. 
ennököisesfi lä;frLsä 	!LO' Lir OIJL r rvonteinr 
siintymisalueff 0 

Vähäkamposer iIJ (J  Cfl ui Cn ui h .i jökk- ll 
rjoavat aiuoen lnnch 	riiiI] 

Urheift kenttä on v orion- mt;h ei; -n cl cl :. 

Vennukanniemi on arvokasta nuolihaukan pesi-
iäbiofooppia ja rannat ovat tärkeitä vesUintue i 
esimä- ja oleskelupaikkoja. 

0 Tehdasmuseon puutarha tarjoaa tiheine 
ensaineen hyvän elinympöristön yölaulajille Ha• 
erttunen, luhtcikerftunen, satakieJ po jstkr- 	I 

Saari voimalaitoksen Hool 	;oh 1: 
5rkeä vesilintujen OiL 

2 Tehdasmuseon eialou: ne n-.jHc jorra 
avattu mm. härkälinfujzi 

3 Sapinavuoren alue soataa olla metson elinpiirL 

4 Karitsasamen niemi on tärkeä vesilintijjen alua 

Ihanalaisia hyönteisiä favatliir 1 neljää eri lajia: 

Orvoisotylppö 
Kööpäkoi 
Lehfipuukukkakäroäne:-: 
Läikkäkarvoo äLnn 

1? 	 JOn or • - fn 
A!KKebnornjstc 

Alueella tavattujc 	on - njrri -- 
ho km ci seiäc 



VERLAN OSAYLEISKAAVA RAKENTAMISOHJE 
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f'YYPPE5MERKKI VERLN KYL,UVAAN5QPVASTA UUD!SRAKENNUKSESTA 

Löyly huone 

Pesuhuone 	 Viherkuisti 

Konesaumattu pelti ja pellitetty pippu. 	 Kattokaltevuus 1:1.5 

A 

Leveat avoräystät. 

\ \\\ ' 	\ - 

Pystytaudotus. 

 

Ikkunat korostavat pystysuuntaa. 
Lasipirita on jaettu osiin. 
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Sokkeli pyritään pitämään matalana. 

RRLA N OSAYLE 1SKAAVA 	FAKENrApoj 
TYY?pESIMERK' VERL;N KYLÄKUVkAN S0PVASTA RAKENNUKSESTA 
MK 11000 	 9 121998 
ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 
P1JHURINPOLKU IA C2?O ESPOO PUIIELIN 09-4355320 TELEFX 09-43553210 
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