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1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 

1.1 KILPAILUN TAVOITE, LUONNE JA JÄRJESTÄJÄ 

Taajamien liikenneturvallisuustyön vauhdittamiseksi on lii-
kenneministeriön, ympäristöministeriön, sisäasiainministe-
riön, kuntien keskusjärjestöjen, Liikenneturvan, Liikenneva-
kuutusyhdistyksen ja tiehallituksen edustajista koostuva taa-
jamatyöryhmä tehnyt aloitteen ympäristöpainotteisten taaj aina- 
teiden kokeilun käynnistämisestä taajamakeskustoissa. 

Kokeilun koordinointia ja aiheeseen liittyvää tutkiinustoimin-
taa ja kehitystyötä varten on perustettu tukiryhmä, johon 
kuuluvat tiehallituksesta apulaisjohtaja Pauli Velhonoja, 
tieinsinööri Aulis Nironen, ylitarkastaja Raija Merivirta, 
tieinsinööri Mikko Ojajärvi, arkkitehti Ulla Priha ja tiein-
sinööri Saara Toivonen sekä ympäristöministeriöstä yli-insi-
nööri Mauri Heikkonen, Suomen Kaupunkiliitosta liikenneinsi-
nööri Kari Ojala ja Suomen Kunnallisliitosta arkkitehti Ahti 
Kekkonen. 

Kokeiluun on ilmoittautunut useita kuntia. Ylistarossa, jossa 
taajamateiden liikenteellistä saneerausta ei vielä ole tehty, 
suunnittelutyö päätettiin käynnistää ideakilpailulla. Edellä 
mainittu kokeilun tukiryhxnä valmisteli ideakilpailun tavoit-
teita ja sisältöä. 

Ideakilpailun järjesti tiehallitus Suomen Rakennusinsinöörien 
Liiton säännöillä kutsukilpailuna yhteistyössä Ylistaron kun-
nan ja Vaasan tiepiirin kanssa. 

Kilpailun yleisenä tavoitteena oli esimerkkitapauksen avulla 
etsiä ja kehittää käyttöön soveltuvia ideoita ympäristäpai-
notteisten taajamateiden ja niiden vierialueiden saneerausta 
varten. Paikallisena tavoitteena oli löytää ne lähtökohdat, 
joiden pohjalta parannustoimenpiteet Ylistarossa voidaan suo-
rittaa. 

Ympäristöpainotteinen taajamatie määriteltiin tiejaksoksi, 
jossa etenkin kevytliikenteen turvallisuuden parantamiseksi 
on tehty rakenteellisia, nopeutta alentavia järjestelyitä ja 
ympäristö on viimeistelty korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi. 
Nopeusrajoitus on 40 km/h. 

1.2 PALKINTOLAUTAXUNTA JA ASIANTUNTIJAT 

Palkintolautakuntaan kuuluivat: 

Piiri-insinööri 
Yli-insinööri 
Valtuuston varapuh. j oht. 
Arkkitehti 
Apul . kadunsuunn. pääll. 
Tieinsinööri 
Tekninen johtaja 

Sven Cederberg 
Mauri Heikkonen 
Markku Heiska 
Ahti Kekkonen 
Seppo Laaksonen 
Aulis Nironen 
Pentti Tapio 

Vaasan tiepiiri 
RIL:n nimeämä 
Ylistaron kunta 
Kunnali isi iitto 
RIL:n nimeämä 
Tiehallitus 
Ylistaron kunta 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi yli-insinööri Heikkonen. 
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Palkintolautakunnan asiantuntijoita olivat dipiorni-insinööri 
Unto Mäkiniemi Vaasan tiepiiristä ja arkkitehti Ulla Priha 
tiehallituksesta. Lautakunnan sihteerinä oli tieinsinööri 
Saara Toivonen tiehallituksesta. 

RIL:n sääntöjen tarkoittamia ammattimiehiä olivat palkinto-
lautakunnan jäsenet Cederberg, Heikkonen, Laaksonen ja Niro-
nen. 

1.3 VALMISTELEVA RYHMÄ 

Palkintolautakunta nimesi valmistelevan ryhmän laatimaan 
alustavia arvioita kilpailuehdotuksista. Ryhmään kuuluivat 
Unto Mäkiniemi, Ulla Priha, Pentti Tapio ja Saara Toivonen. 
Mäkiniemi tarkasteli ehdotuksia liikenneteknisestä, tietekni-
sestä ja turvallisuusnäkökulinasta. Priha arvioi ehdotuksia 
taajamakuvan ja viihtyisyyden kannalta. Tapio arvioi ehdotuk-
sia paikalliselta, toteuttaniismandollisuuksiin liittyvältä 
kannalta. 

1.4 OSANOTTAJAT 

Kilpailun järjestäjä kutsui kilpailun osanottajiksi seuraavat 
toimistot: 

* Liikennetekniikka 
* Suunnittelukolmio 
* Viatek Oy, Espoo 
* Y-Suunnittelu Oy, 

Oy, Helsinki 
Oy, Oulu 

Vaasan aluetoimisto. 

Ehdotusten valinistelussa edellytettiin liikennesuunnittelijan 
ja arkkitehdin/ ympäristösuunnittelijan yhteistyötä. Ulkopuo-
listen asiantuntijoiden käyttö osatehtävien suunnittelussa 
oli sallittua. 

Kukin kilpailija sai jättää yhden kilpailuehdotuksen. Kor-
keintaan neljän yksityiskohdan osalta oli mandollista esittää 
yksi alavaihtoehto. 

1.5 KILPAILUN KULKU 

Kilpailussa noudatettiin Suomen Rakennusinsinöörien Liiton 
kilpailusääntöjä RIL 145-1981 sekä palkintolautakunnan ja 
RIL: n kilpailutoimikunnan hyväksymää kilpailuohjelmaa (Ympä-
ristöpainotteinen taajamatie Ylistaron keskustassa. Ideakil-
pailun ohjelma. Helsinki 1991). 

Kilpailukutsu ja lähtömateriaali postitettiin osallistujille 
20.2.1991. 

Palkintolautakunta järjesti osallistujille 8.3.1991 tiedotus-
tilaisuuden Ylistarossa. 

Kilpailijoilla oli mandollisuus tehdä kirjallisia kysymyksiä 
palkintolautakunnalle 20.3.1991 mennessä. Kirjallisia kysy-
myksiä ei tullut. 
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Viimeinen kilpailuehdotusten sisäänjättöpäivä oli 20.5. 1991. 
Määräaikaan mennessä jätettiin seuraavat kilpailuehdotukset: 

* "Raittien raitti" 
* "Komian kirkon kylässä" 
* "Yli ja ympäri" 
* "Poutun kootut". 

2 KILPAILUTEHTÄVÄ 

2.1 KILPAILUTEHTÄVÄN TAUSTA 

Vuonna 1987 on valmistunut Ylistaron keskustan liikennesuun-
nitelma, jossa on suunniteltu alueen pääväylät kokoojaväylä-
tasolle saakka sekä kevytliikenteen pääyhteydet (Liite 1). 
Tiehallitus on todennut Vaasa - Seinäjoki -pääsuunnan edel-
lyttävän vielä tarkempia selvityksiä, mutta tällä ei ole rat-
kaisevaa merkitystä kilpailualueen kannalta. 

Vuonna 1985 on laadittu Ylistaron yleisiä teitä koskeneita 
parantamissuunnitelmaluonnoksia. Tuolloin suunnittelutyä jäi 
kesken. Esitetyt pysäkäintiratkaisut eivät tyydyttäneet. Myös 
inaisemakysymykset herättivät epäilyjä. Kirkonkosken uuden 
sillan kysymykset olivat auki. 

Uudesta pohjoisesta yhdystiestä valtatielle 16 on Vaasan tie- 
piirissä laadittu suunnitelmaluonnoksia. 

Ylistaron keskustateiden ongelmiksi on koettu kevytliikenteen 
turvattomuus, pysäkäintitilojen puute ja järjestelemättöinyys 
sekä suorista tieosuuksista aiheutuvat korkeat ajonopeudet. 

Yleistavoitteita taajarnateiden saneerauksessa ovat liikenne-
turvallisuuden, saavutettavuuden ja taajamakuvan parantami-
nen. Taajamakeskustojen liikennesaneeraukseen liittyy kuiten-
kin useita ongelmia: 

- Tien laadun parantaminen ja kevytliikenteen erottelu voi-
vat lisätä ajonopeuksia, jolloin onnettomuusriskit lisään-
tyvät. Varsinkin jalankulkijan kuolemanriski kasvaa 
jyrkästi vähäiselläkin törmäysnopeuden kasvulla välillä 
40-70 km/h. 

- Parannettu tieosuus ja ympäräivä taajamarakenne eivät 
välttämättä ole sopusoinnussa keskenään. Parantamistoimen-
piteiden vaatima lisätilan tarve voi aiheuttaa huomattavia 
epäedullisia ympäristö- ja toimintamuutoksia. 

- Toimenpiteet eivät korosta riittävästi taajainan omaleimai-
sia maisemaan ja taajamakuvaan liittyviä arvoja. 

Taaj amakeskustoj en liikenteen suunnitteluperiaatteiden kehit-
tämisen tarve on tunnustettu niin kuntien kuin suunnitteluun 
liittyvien viranomaistenkin taholla. 

2.2 KILPAILUALUE 

Kilpailun varsinaisena kohteena oli Kaukolanraitti välillä 
valtatie 16 - Ookilantie. Tieosuuden pituus on noin 1,5 km. 
Lisäksi tuli esittää ideoita eteläiseen (Rapakuja) ja pohjoi- 
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seen (uusi yhdystie) sisääntulotiehen liittyvistä toimenpide-
mandollisuuksista (Liite 2). Leveyssuunnassa Kaukolanraitin 
suunnittelualueen tuli ulottua vähintään liikennejärjestelyi-
den vaikutuksen verran tien molemmin puolin kilpailijan har-
kinnan mukaan. 

Kaukolanraitti kulkee Kyränjoen suuntaisena 100 - 200 metrin 
etäisyydellä joesta. Raitilta on muutamin paikoin näköyhteys 
joelle ja Ylistaron perinteikkäälle kirkolle. 

Kaukolanraitti kulkee Ylistaron kirkonkylän hallinto- ja 
kauppakeskusten läpi. Myös koulukeskus (yläaste ja lukio) si-
jaitsee Kaukolanraitin varrella. Terveyskeskus ja vanhusten 
talot sijoittuvat muutamia satoja metrejä Kaukolanraitista 
itään suunnittelualueen puolivälissä. 

Autoliikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on 
tielaitoksen tierekisterin mukaan Kaukolanraitilla runsas 
2000 autoa. Rapakujalla autoliikenteen KVL on runsas 1000 sa-
moin kuin pohjoisella sisääntulotiellä. Viimeisinunän konelas-
kennan mukaan (1990) autojen vuorokausiliikenteen määrä vaih-
teli Kaukolanraitilla 2000:sta vajaaseen 4000:een, Rapakujal-
la runsaasta 1000:sta 2000:een ja pohjoisella sisääntulolla 
500:sta vajaaseen l000:een. 

Viimeisen kuuden vuoden aikana Kaukolanraitilla tapahtuneiksi 
on ilmoitettu poliisille 12 liikenneonnettomuutta, joista 5 
on johtanut henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoihin j ohtaneis-
ta onnettomuuksista oli 2 polkupyörä- ja 2 inopo-onnettomuuk-
sia sekä yksi peräänajo-onnettomuus. Pohjoisella sisääntulo- 
tiellä on sattunut yksi omaisuusvahinkoihin johtanut onnetto-
inuus. Rapakujalla on tapahtunut kaksi poliisille ilmoitettua 
onnettomuutta. Näistä toinen oli henkilövahinkoon johtanut 
polkupyöräonnettomuus. 

Kaukolanraitin henkilävahinko-onnettomuusriski on hieman suu-
rempi kuin taajamien keskustoissa keskimäärin yleisillä teil-
lä. 

2.3 SUUNNITTELUOHJEET 

Kilpailuehdotukset tuli laatia kilpailun tavoitteiden pohjal-
ta ottaen huomioon seuraavat eri osasektoreiden sisältöta-
voitteet: 

- Taalainarakenne: Kaukolanraitti liittyy keskustan pääväylä-
nä kiinteästi keskustan taajamarakenteeseen. Parannustoi-
menpiteiden tuli tehostaa väylän ja sen viereisen raken-
teen ympäriställistä ja toiminnallista vuorovaikutusta. 

- Taalainakuva: Taajainakuvaa kehitetään ympäristäarvojen ja 
taajainalle ominaisten yksilöllisten rakenne- ja maisemae-
lementtien pohjalta. 

- Kevytliikenne: Turvallisuutta, palvelutasoa ja viihtyvyyt-
tä parannetaan esim. kevytliikenneteiden, kävelyalueiden 
ja erilaisten suojatiejärjestelyiden avulla. 
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- Autoliikenne: Kilpailuosuudella ei ole merkittävästi taa-
jaman läpikulkuliikennettä. Tieosuus voidaan suunnitella 
taajainan sisäisten lähtökohtien pohjalta. Nopeusrajoituk-
sen alentaminen (40 km/h) on keskeisellä osuudella tavoit-
teena ja mandollista toimintojen tavoitettavuuden oleelli-
sesti huonontumatta. Nopeustavoitteen on hahmotuttava tie- 
rakenteista. 

- Pysäköinti: Järjestelmällisyyttä, ajoyhteyksiä ja alueiden 
ulkonäköä kehitetään. Kaavamääräykset ja kunnan pysäköin-
tiselvitys ovat paikkamäärän mitoituksen lähtökohtana. 

- Linla-autoliikenne: Asema- ja pysäkkijärjestelyjen viih-
tyisyyttä ja toimivuutta parannetaan. 

- Huoltoliikenne: Kilpailualueen kiinteistöjen huoltoyhtey-
det turvataan ja järjestelyjä parannetaan. 

Kaikissa järjestelyissä tuli korostaa taajanian omaehtoisia 
lähtökohtia yleisten suunnitteluperiaatteiden lisänä. 

2.4 KILPAILUEHDOTIJSTEN ARVOSTELUPERUSTEET 

Arvostelu on suoritettu kolmen tekijäryhmän pohjalta: 

- Ehdotuskokonaisuus: Järjestelyperiaatteen sopivuus Ylista-
ron taajamarakenteeseen, ympäristöön, taajamakuvaan sekä 
turvalliseen taajamakeskustan liikenteenvälitystehtävään. 

- Ehdotuksen yksityiskohdat: yksityiskohtien sopeutuminen 
paikalliseen ympäristöön ja soveltuvuus yleisiksi esimer-
keiksi. 

- Toteuttamismandollisuudet: kaavamuutokset, rakentamiskus- 
tannukset ja muut toteuttamiseen vaikuttavat tekijät. 

3 YLEISARVOSTELU 

3.1 KILPAILUN ANTI YLEISESTI 

Ajatukseen ympäristöpainotteisten taajamateiden rakentamises-
ta sisältyy voimakkaana tavoite parantaa taajamakeskustojen 
liikenteen turvallisuutta. Ihmisille halutaan tarjota kaunis 
ympäristö, jossa voi liikkua niiellyttävästi ja hillitysti, 
myös toisen tiellä liikkujan huomioon ottaen. Eri kulkumuoto-
ja kohdellaan tasapuolisesti. Taajamaympäristä halutaan nähdä 
ei vain liikenneyinpäristönä, vaan myös oleilun ja kohtaainisen 
alueena. 

Yinpäristöpainotteisella taajamatiellä autoliikenteen nopeuk-
sista tingitään taajainaympäristön, viihtyisyyden ja liikenne-
turvallisuuden hyväksi. Yinpäristöpainotteinen taajamatie 
liittyy rakenteellisesti ja toiminnallisesti ympäröivään taa-
jamarakenteeseen. Se on hahmotettava myös osana taajainan tie- 
ja katuverkkoa. Nopeuksien alentamiseen on sovellettava sel-
laisisa keinoja, ettei kohtuuttomasti vaikeuteta tietä käyt-
tävää raskasta liikennettä, jos rinnakkaisia reittejä ei ole 



osoitettavissa. Nopeustason eri teillä ja nopeuksien hidasta-
miseen käytettävien keinojen on oltava myös sellaisia, että 
liikenne ohjautuu tarkoituksenmukaisille reiteille. 

Taajamarakenne ja taajamakuva 

Kilpailutyöt osoittivat laatijoidensa paneutuneen uutta luo-
vaan suunnitteluun. Ne tarjoavat hyviä esimerkkejä siitä, mi-
ten taajamaa ja sen ominaisuuksia tulisi lähestyä, vaikka lä-
hitavoitteena olisi "vain" tien parantaminen. 

Kilpailutyöt osoittivat, että yinpäristöpainotteisen tien 
suunnittelussa pitäisi olla perusteellisen nykytila-analyysin 
ohella selvästi lähtökohtana kyseessä olevan taajaman haluttu 
tulevaisuus: missä määrin rakennuskanta uusiutuu tai rakenne-
taan uutta, millainen ilme taajamalle halutaan, millaiseen 
taaj amarakenteeseen pyritään. 

Esitetyistä taajamarakenteen muokkausesityksistä osa voitiin 
johtaa selvästi yxnpäristöpainotteisen taajamatien kehittelyi-
deoista, mutta osa liittyi jokseenkin läyhästi, osa ei ollen-
kaan Kaukolanraitin kehittämiseen. 

Sellainen ideointi, joka ei vaikuttanut kilpailun kohteena 
olleiden teiden tilanrnuodostukseen tai liikenteen hoidolle 
asetettuihin tavoitteisiin, ei vaikuttanut kilpailuehdotusten 
arviointiin. 

Lisärakentamisella oli haluttu täydentää ja jänteväittää ny -
kyisiä palvelukeskuksia, luoda uusia palveluita Kaukolanrai-
tin hiljaisimmille osuuksille tai toisaalta muodostaa uutta 
kaupunkimaista tilaa ja siihen liittyvää erilaista tiejaksoa. 

Toisaalta erilaisia, vaihtelevia tiejaksoja oli onnistuttu 
luomaan hyvin vähäiselläkin lisärakentamisella, lähinnä tien 
poikkileikkausta, liittymä-, hidastin- ja pysäköintijärjeste-
lyitä varioimalla. 

Taajamatien tuntua oli luotu suunnittelemalla uusia rakennuk-
sia aivan tien lähelle, puukujanteilla, persoonallisilla tie-
valaistuksilla ja katukalusteilla. 

Tietilaa jokainen kilpailija käsitteli hyvin persoonallises-
ti. Oli kehitelty omia muunnoksia jo aiemmin tunnetuista tie-
hen tehtävistä rakenteellisista nopeudenalentimista ja kehi-
telty nopeutta hillitseviä poikkileikkaustyyppejä. Oli myös 
oivallettu perinteisen pienipiirteisen tielinjauksen arvo si-
nällään "nopeudenalentimena" ja mm. kehitelty kaarisillasta 
maisemaan soveltuva hienovarainen nopeudenalennin. Näkyi 
myös, että luontevien hidastimien kehittely ja tien suhteut-
tammen ympäristöönsä - tai ympäristön muokkaaininen tievi-
sioon - ei ole yksinkertaista. Tie ei ole erillinen tekninen 
elementti, jota voitaisiin käsitellä muusta taajamasuunnitte-
lusta irrallaan. 

Töissä oli päädytty sekä kirkonkylän perinteistä taajamakuvaa 
korostaviin ratkaisuihin että kaupunkimaisiin, runsasta lisä- 
rakentamista suosiviin ratkaisuihin. Töissä oli sekä pohdis-
kelevaa herkkyyttä että leikkimieltä. 
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Hyvään lopputulokseen pääseminen näyttää edellyttävän ympä-
ristö-, inaankäyttö- ja liikennesuunnittelun yhteistyötä sekä 
taaj amakuvallista tarkastelua. 

Jokaisesta työstä löytyi hyviä oivalluksia, vaikka lopputulos 
ei aina vastannutkaan kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin 
liikenneteknisessä mielessä. Kaikilta osin ei onnistuttu tie- 
tilan suunnittelussa ja erilaisten elementtien sovittamisessa 
yhteen johdonmukaiseksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi. 

Liikenne 

Li ikenneturval 1 isuus 

Kevytliikenteen onnettomuuksia voidaan torjua kulkumuotojen 
erottelulla, tienylitysten turvaainisella ja autoliikenteen 
nopeuksia alentamalla. Kaikissa näissä tekijöissä esiintyi 
melkoista vaihtelua eri töiden kesken. 

Kilpailutöiden turvallisuusajatuksissa on eroja. Ainoastaan 
yhdessä työssä oli jo analyysivaiheessa poimittu esiin vaa-
ralliset tieosuudet, jotka (tapahtuneiden onnettomuuksien pe-
rusteella arvioituna) sijoittuvat Kaukolanraitin ja Rapakujan 
liittymän tuntumaan sekä tästä liittymästä pohjoiseen, hal-
linnollisen ja vanhan kaupallisen keskuksen väliselle osuu-
delle. Samassa työssä on myös arvioitu nykyiselle tietilalle 
ominaisia nopeuksia ja todettu nopeuden olevan 60 kin/h jäi-
kimmäisellä pitkähköilä vaarailisella osuudella. 

Kaikissa töissä nopeudenalentimia ei ole riittävän tiheässä 
pitämään nopeuksia tasaisen matalina. Joidenkin esitettyjen 
nopeudenalentiinien teho voi jäädä pieneksi. Pelkkä ajoradan 
pintamateriaalin muutos ilman ajolinjan muutosta tai tasoeroa 
ei vaikuta kovin paljoa käytettyyn nopeuteen. Valaisimilia 
ym. pylväiliä aikaansaatu ajoradan optinen kapeneminen voi 
tehostaa vaikutusta. Kandella tien vastakkaisiile reunoille 
porrastetusti rakennetulla kavennussaarekkeelia ei nopeuksia 
välttämättä saada lasketuksi, koska järjestely mandollistaa 
pienillä liikennemäärillä melko loivalia kaarteella ajarnisen. 

Kaikilta osin ei ollut onnistuttu ominaisuuksiltaan tasalaa-
tuisen liikenneyinpäristän tuottamisessa. Tien leveysvaikutel-
ma ja pitkät suorahkot tieosuudet yhdessä kevytliikenteen 
erottelun kanssa viestivät autoliikenteen korkeasta palvelu- 
tasosta ja nostavat nopeuksia. Yli puolen kilometrin etäisyy-
deilä toisistaan olevat korotetut suojatiet voivat tällöin 
muodostua vaarallisiksikin eikä pelkästään kiusailisiksi yl-
lätyksiksi. 

Toisaalta esiintyi myös erittäin harkittuja yksityiskohtia: 
päällystemateriaalieroila (nupukivipäällyste) varoitetaan en-
sin nopeutta hillitsevästä ajokaistan porrastuksesta; porras-
tus oli toteutettu keskisaarekkeen avulla, joka antaa alenne-
tun nopeuden ohella lisäturvaa tienylittäjälle. 

Nopeuksien hiliintään oli pyritty myös yhtenäisen reunakivi-
linjan käytöllä. Esitettiin, että reunakivi jatkuisi viistet-
tynä vähäiseinpien liittyniien yli, mikä pienentää kääntyvien 



8 

autojen nopeutta ja törnäysriskiä kevytliikenteen väylän kul-
kijaan. 

Talvea ei ollut riittävästi huomioitu kaikissa kilpailutöis-
sä: ajoradan ja kevytliikenteen väylän väliin erotuskaistaksi 
sijoitettu kouru todennäköisesti peittyy jääpolanteen alle. 
Tämän erottelutavan toimivuus on kyseenalainen kesälläkin. 

Kevyt 1 ± ikenne 

Kevytliikenteelle riittävästä palvelutasosta ei näytä liiken-
nesuunnittelijoiden kesken vallitsevan yhteistä näkemystä. 
Kandessa työssä on esitetty, että pyöräilylle riittäisi Kau-
kolanraitin länsipuolelle sijoitettava jalankulku-pyörätie 
tiiviimpien palvelukeskittyinien välillä. Toisessa näistä 
töistä on esitetty palvelukeskittymien välille Kaukolanraitin 
itäpuolelle jalkakäytävää, toisessa ei mitään kevytliikenteen 
yhteyttä. Kandessa työssä on katsottu perustelluksi jalankul-
ku-pyörätie molemmin puolin Kaukolanraittia. 

Yksipuoleinen kevytliikenteen väylä taajamakeskustassa on on-
gelmallinen: se lisää kevytliikenteen tienylitysten tarvetta 
sekä ajoradalla kulkemista. Molemmissa vaanii oma vaaransa. 

Tienylityksiä oli mietitty: oli päällysmateriaalierolla ko-
rostettua, korotettua, keskikorokkeellista ja valaistuksella 
tehostettua suojatietä. Kaukolanraitin liikennemäärä on sen 
verran pieni, että keskikorokkeetonkin suojatie voi tarjota 
kohtuullista palvelutasoa, jos autoliikenteen nopeudet saa-
daan rnataliksi muilla järjestelyillä. Kuitenkin ihmetytti, 
että jopa koululaisten käyttämillä reiteillä katsottiin pe-
rinteisen suojatieratkaisun ilman keskisaarekkeita tarjoavan 
riittävän turvallisuuden. 

Jalankulkijoiden etenemiseen, oleskeluun, kohtaamiseen, jal-
kojen lepuutteluun ja sateen pitoon oli kehitelty runsaasti 
erilaisia ratkaisuja. Torien ja aukioiden määrä oli muutamis-
sa töissä jopa niin runsas, että ihmetyttää, riittääkö niille 
kaikille käyttäjiä Ylistaron asukasluku huomioiden. 

Autoliikenne 

Kaikissa kilpailutäissä näkyi pyrkimys autoliikenteen nopeuk-
sien hillintään ja pysäköinnin nykyistä suurempaan määrämuo-
toistamiseen. 

Suunnitteluohjeen mukaan nopeustavoitteen (40 km/h) piti hah-
mottua tierakenteista ja ympäristöstä. Kandessa työssä oli 
selvänä pyrkimyksenä laskea nopeustasoa koko Kaukolanraitin 
matkalla. Kandessa muussa nopeuksien alentamiseen pyrittiin 
selvimmin tiiviilupien palvelukeskittymien (hallinnollisen ja 
vanhan kauppakeskustan) tuntumassa. Näiden väliselle noin 
puolen kilometrin matkalle suunnitellut nopeudenalentimet - 
pintamateriaaliero ja valaisinjärjestelyt - vaikuttavat liian 
hienovaraisilta alentaakseen nopeuksia riittävästi pitkällä 
suoralla tieosuudella. 



Ehdotuksissa oli myös sellaisia ratkaisuja, joiden toimivuus 
edellyttäisi paikoitellen pikemminkin 30 km/h kuin 40 km/h 
-nopeusraj oituksen käyttää. 

Palkintolautakunta keskusteli taajamien yleisille teille so-
pivista nopeudenalentimista, ehdotusten etuja ja haittoja 
puntaroitiin. Kiertoliittymä, kaarisilta, pintainateriaalie-
rolla korostettu tasoero, keskisaarekkeen avulla muotoiltu 
ajolinjan kääntäminen ja korotettu liittymä- tms. pitempi ko-
rotettu alue saavuttivat kannatusta. Palkintolautakunta kat-
soi, että lyhyet korotetut suojatiet eivät ole suositeltavia 
tielle, jota linja- ja jakeluautot joutuvat käyttämään. Tosin 
katsottiin myös, että korotetun suojatien sopivuus yleiselle 
tielle riippuu ratkaisun yksityiskohdista, kuten korotuksen 
pituudesta. Todettiin, että olisi paras, jos ei tarvittaisi 
erillisiä hidastimia, kuten täyssyjä, vaan nopeudet saatai-
siin alas ajolinjoilla, tien poikkileikkauksella ja pieni-
piirteisellä miljööllä. 

Kiertoliittymät ovat liikenteellisesti toimivia ratkaisuja, 
mutta kilpailutäissä esitetyt ympäristäratkaisut eivät tue 
ympyräaihetta. 

Kapein kilpailuehdotuksissa tarjottu ajoradan leveys oli 6 
metriä ja levein 7 metriä asfalttipäällystettä yhdistettynä 
osittain ajokelpoiseen luonnonkivistä tehtyyn kouruun. Pal-
kintolautakunta piti 6 - 6,5 metrin ajorataa riittävänä Kau-
kolanraitin liikenteelle. Taajaman keskustatien mitoituksessa 
ei voida lähteä harvinaisista liikennetilanteista, koska 
tiestä tulisi liian leveä normaalille liikenteelle ja autojen 
nopeus kasvaisi. Tällöin jouduttaisiin toteuttamaan vastaa-
vasti enemmän muita nopeudenalentimia. 

Pysäköinti 

Jotkut pysäkäintialueet muodostuivat jokseenkin laajoiksi ja 
heikosti tietilasta rajautuviksi alueiksi. Toisaalta kaikissa 
ratkaisuissa ei ollut varattu riittävästi suojavyöhykettä 
kohtisuorasta pysäköinnistä peruuttavalle. Kohtisuorasta py-
säkäinnistä, johon ei liity suojavyähykettä, seuraa toimi-
vuusongelmia. Kohtisuoraa pysäkäintiä suositellaan yleensäkin 
alle 1000 auton keskivuorokausiliikenteelle. Vinopysäköin-
tiinkin suositellaan 1,5 metrin levyistä peruutustilaa. 

Kohtisuoran ja vinopysäkäinnin yhteyteen oli esitetty raken-
teellisia nopeudenalentimia, mikä varmasti on paikallaan. 

Kevytliikenteen väylän paikka suhteessa ajorataan ja tonteil-
le sijoitettuihin pysäkäintialueisiin on hankala ratkaista. 
Jos väylän laittaa ajoradan viereen, häiritsee pysäköintiin 
hakeutuva autoliikenne kevytliikennettä. Jos väylän laittaa 
laajempien pysäkäintialueiden taakse, tulee väylästä helposti 
mutkitteleva ja vaikea hahmottaa, mistä saattaa seurata ha-
keutumista aj oradalle. 
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Linj a-autoliikenne 

Linja-auton inatkustajien inukavuuden lisäämiseksi esitettiin 
pysäkkikatosten tekemistä. Koulukeskuksen linj a-autoliiken-
teen hoitamiseen oli kehitelty hyviä ratkaisuja. 

Pysäkkijärjestelyitä ei kuitenkaan ollut mietitty loppuun 
kaikissa töissä. 

Huoltol i ikenne 

Huoltoliikenteen suunnittelu vaatii ilmeisesti tarkemman 
tarkkuustason. Työselostuksessa ei juurikaan oltu käsitelty 
huoltoliikenteen mandollisuuksia. 

Kustannukset 

Kilpailijoilta ei edellytetty ehdotusten kustannusarvioita. 
Myöskään palkintolautakunta ei ole selvittänyt tarkkaan kus-
tannusarvioita, vaan ainoastaan esittänyt huomioita ehdotuk-
sittain muutamista hintaa korottavista tekijöistä. 

Ympäristöpainotteisten teiden kustannuksia nostavat mm. vaih-
televat pintamateriaalit, yksilöllinen tievalaistus ja muu 
katukalustus sekä monipuoliset istutukset. Persoonalliset hi-
dastiinet, esimerkiksi yhdessä työssä esitetty kaarisiltojen 
rakentaminen, lisäävät ratkaisun hintaa. 

Osa ympäristöpainotteisten teiden kustannuksista muodostuu 
heijastusvaikutuksista muuhun tieverkkoon. Yhdessä kilpailu- 
työssä tällainen heijastusvaikutus oli tietilan muotoilun ja 
kävelyalueen muodostamisen vuoksi esitetty liittyinän siirto, 
josta ehdotetulla tavalla toteutettuna seuraisi valtatien 
sillan osittainen uusiminen ja uuden kevytliikenteen alikulun 
rakentaminen. Yhdessä työssä oli katsottu tarvittavan Kauko-
lanraitille rinnakkainen kokoojaluokkainen tie välittämään 
vanhan kauppakeskustan ohittavaa liikennettä ja näin tukemaan 
ympäristöpainotteisen tien ratkaisuja. 

Ympäristäpainotteisten teiden suunnittelu on tarkempaa kuin 
perinteinen tiensuunnittelu, tarvitaan tie-, ympäristö- ja 
taajamakuvasuunnittelun yhteistyötä. Tämä nostaa suunnittelu- 
kustannuksia. 

Ympäristäpainotteisten ratkaisujen yksilöllisyydestä voi seu-
rata kunnossapitokustannusten kasvua, jos joudutaan poikkea-
viin kunnossapitomenetelmiin. Kasvillisuuden hoito nostaa 
osaltaan kunnossapitokustannuksia. 

Toisaalta alempi nopeustaso mandollistaa kapeaxnmat poikki- 
leikkaukset sekä kaarteilevamman ja paremmin maastoa mukaile-
van linjauksen. Tämä mandollistaa vanhan tierakenteen entistä 
paremman hyväksi käytön alentaen kustannuksia. Näillä suun-
nitteluperiaatteilla voidaan säästää myös ympäristön raken- 
nuskantaa ja pienentää muutenkin korvauskustannuksia. 

Ympäristöpainotteisten teiden ratkaisuissa oli esitetty myös 
eri asteista tien viereisen taajamarakenteen muokkausta ja 
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rakennustoimintaa. Tästä aiheutuu toteutukselle lisäkustan-
nuksia, joiden inaksajana olisi kunta tai yksityiset tontino-
mistajat. Näiden kustannusten kohdistaminen kokonaisuudessaan 
ylnpäristöpainotteiseen taajamatiehen ei ole perusteltua. 

Koska rakentamiskustannuksia ei selvitetty perusteellisesti, 
ei arvostelu myöskään perustunut oleellisilta osiltaan to-
teuttamiskustannuksiin. 

3.2 KILPAILUN ANTI YLISTARON KANNALTA 

Taajamarakenne ja taajamakuva 

Ylistaron taajamarakenne ja sen kehittämismandollisuudet sekä 
taajamakuva hyvine ja kehittämistä kaipaavine piirteineen tu-
livat kilpailutöissä analysoiduiksi perusteellisesti. Ylista-
rolaiset saivat runsain mitoin ideoita taajamarakenteensa ja 
-kuvansa kehittämiseen muutenkin kuin keskustan yleisten tei-
den osalta. 

Ympäristöä esitettiin kehitettäväksi toisaalta niukin kei-
noin: tieteknisin ratkaisuin, vaihtelevin pintamateriaalein, 
istutuksin, valaisuratkaisuin sekä katukalustein. Toisaalta 
ei ollut kavandettu voimakkaampaakaan taajamarakenteen muok-
kausta: taajaman painopisteen siirtämistä tieverkollisin muu-
toksin ja palvelualueiden lisärakentamisella valtatien ete-
läisen pääliittymän tuntumaan, uusien virasto- ym. rakennus-
ten rakentamista Kaukolanraitin varrelle ja joen vastarannal-
le, jopa saaren rakentamista ja yhdistämistä joen rantoihin 
kevytliikenteen silloin. 

Monet lennokkaimmista ideoista vaatisivat kuitenkin niin suu-
ria kaavamuutoksia sekä rakennuskannan uudistamista ja lisä- 
rakentamista kunnan tai yksityisten rahoituksella, että nii-
den toteuttamisinandollisuudet eivät ole näköpiirissä. 

Taajamasta hahmotettiin kolme alakeskusta: vanha historialli-
nen keskus Kirkonkosken seutuvilla, vanha kaupallinen keskus 
Kaukolanraitin puolivälissä ja uusin hallinnollinen ja kau-
pallinen (myöhemmin tekstissä: hallinnollinen keskus) Kauko-
lanraitin eteläpäässä. Lisäksi on inuodostumassa ja osittain 
jo muodostunut uusi pienteollisuuden ja kaupan keskus hallin-
nollisesta keskuksesta etelään, Yrittäjäntien varten. Palve-
luita on jo nykytilanteessa mainittujen keskusten välilläkin 
ja voimassa oleva kaava mandollistaa palveluiden lisääntymi-
sen välialueella. 

Historiallinen keskus nähtiin arvokkaana jokaisessa työssä, 
mutta tulevaisuuden näkemykset sen sijaan vaihtelivat ympä-
ristön voimakkaastakin muokkauksesta hienovaraiseen säilyttä-
miseen. Esitettiin mm. vanhan meijerin saneeraamista opinto-
ja vapaa-ajan keskukseksi tai inuseoksi. Kaksi kilpailijaa oli 
esittänyt uusista siltahankkeista luopumista ympäristön vuok-
si ja nähnyt vanhan tielinjauksen taajaman porttikohtana. 

Taajaman historiallista yhteyttä jokeen korostettiin ja ha-
luttiin sitoa keskusta tulevaisuudessa nykyistä läheiseminin 
jokeensa. Tämä oli toteutettu sekä uudella rakentamisella, 
jokeen laskevien purojen käsittelyllä, virkistysalueiden ja 
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ulkoiluraittien kehittäinisellä että säilyttämällä näkymiä 
Kaukolanraitilta Kyrönj oelle avoimina. 

Voittaneessa kilpailutyössä on hahmotettu ympäristön muutos- 
kohdat ja muutettu tietyyppiä ympäristön mukaan. Näin saadaan 
vaihtelua taaj amakuvaan. 

Liikenneteknisesti sinänsä toimivaa kiertoliittyniää oli ehdo-
tettu kilpailutöissä rajaamaan Kaukolanraittia. Kiertoliitty-
män ympyräaihe ei kuitenkaan liity luontevasti Kaukolanraitin 
pohjoispään historialliseen ympäristöön. Kaukolanraitin ete-
läpäässäkään esitetty rakentaminen ei tue ympyräaihetta. 

Kaukolanraitti 

Kävi ilmi, että Kaukolanraitin liikenteelliselle kehittämi-
selle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa monella erilai-
sella lähestyinistavalla. Tie ei ole erillinen elementti, jota 
voitaisiin suunnitella taajaman muusta tulevaisuudesta irral-
laan. Pelkällä tietilan ja viereisten pysäköintialueiden jär-
jestelyilläkin voidaan vaikuttaa positiivisesti taajamakuvaan 
ja ratkoa liikenneongelmia. Toimiva lopputulos voi edellyttää 
myös uutta rakentamista, nykyisten rakennusten tai tiejärjes-
telyiden purkantista ja uusien rakentamista. 

Ylistaro on sopivan kokoinen taajaina kevytliikenteelle ja 
kevytliikenne on suhteellisen runsasta. Kouluun tulee suuri 
määrä oppilaista polkupyörällä myös talviaikaan. Koulun 
alueen liikennejärjestelyiden selkeyttämiseen löydettiin 
useita hyviä ratkaisuinandollisuuksia. 

Ylistarolaisten ongelmaksi kokemaan heikkoon liikenneturval-
lisuustilanteeseen onnistuttiin kilpailun tuloksena löytämään 
ratkaisu. Kaukolanraitin pienipiirteinen, turvalliseen lii-
kennekäyttäytyiniseen tähtäävä liikenneympäristö hillitsee no-
peuksia. 

Etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden 
tunteen, palvelutason ja viihtyisyyden voi odottaa esitetyil-
lä ratkaisuilla parantuvan. 

Ylistaron tieverkossa ei ole sopivaa rinnakkaisyhteyttä maa-
talouskoneille. Ylistaro on vahvaa maanviljelysaluetta ja 
keskustassakin liikkuu suhteellisen runsaasti maatalouskonei-
ta. Kun turvallisuutta halutaan parantaa, autoliikenteen no-
peuksien hillintä edellyttää nykyistä kapeanipien poikkileik-
kausten käyttöä. Yksityiskohtaisenunan tiensuunnittelun tehtä-
väksi jääkin varautua niaatalouskoneiden kohtaamisniandollisuu-
teen siten, että järjestetään paikoin joko hieman levennystä 
ajorataan tai väistämisniandollisuus reunakiven yli. Kapeilla 
kaksiajorataisilla osuuksilla voi maatalouskoneille sallia 
ajamisen esim. toiset pyörät välikaistalla. Liikennemerkkien, 
istutusten ja valaisinpylväiden sijoittelussa sekä pintainate-
riaalin valinnassa tulee tällöin huomioida väistämismandolli-
suus. 

Pysäköinnin järjestäminen oli osoittautunut haastavaksi teh-
täväksi. Esitetyt ratkaisut vaatisivat vielä monin osin ke-
hittelyä ja yksityiskohtaista pohdiskelua. Tonttikohtaisia 
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pysäköintipaikkoja ei ollut esitetty ja pysäköintipaikkojen 
määrätavoite saattaa olla vaikea toteuttaa. 

Pysäköinnin järjestämiseen tuli kuitenkin monenlaisia ratkai-
suideoita: esimerkiksi vanhan kauppakeskuksen kohdalle oli 
esitetty pitkittäistä, vinoa ja kohtisuoraa ajoratapysäköin-
tiä. Yhdessä työssä oli löydetty tälle alueelle myös tonteil-
ta huomattava määrä pysäköintitilaa. 

Linja-autoaseman halusivat kilpailijat siirtää hallinnolli-
seen keskukseen, Kaukolanraitin eteläpäähän. Paikkaa perus-
teltiin sillä, että sekä valtatietä että Kaukolanraittia kul-
kevien linja-autojen olisi mandollista käyttää asemaa. 

Huoltoliikenteen suunnittelu jäi lähes kokonaisuudessaan jat-
kosuunnittelun asiaksi. 

S isääntulotiet 

Rapakujan varren asuntoalueen rauhoittamiseksi olisi hyvä va-
rautua tien katkaisuun. Kilpailutöistä saatiin ideoita Rapa-
kujan katkaisun toteuttamiseen, mutta myös käyttökelpoisia 
ideoita nopeasti toteutettavaan liikenteen nopeuksien hillit-
semiseen. 

Voimassa olevassa kaavassa ja keskustan tavoitteellisessa 
tieverkossa on aiemmin varauduttu toteuttamaan uusi pohjoisen 
sisääntulotien silta padon yhteyteen. Nämä asiakirjat oli an-
nettu kilpailun lähtökohtina. 

Kilpailutöiden perusteella näyttää kuitenkin siltä, että ym-
päristöarvot puoltaisivat pohjoisen sisääntulon säilyttämistä 
nykyisellä Kirkonkosken sillalla. Vanhan tien linjaus Kirkon- 
kosken ja hautausmaan seutuvilla toimii jo sinällään taajaman 
porttina ja nopeuksien hillitsijänä. 

Myös kevytliikenteen turvalliseen hoitamiseen löytyi ratkai-
su: vanhan hautausmaan eteläpuolinen tieyhteys asuntoalueelta 
Kirkonkosken sillalle esitettiin kevytliikenteen yhteydeksi. 
Lisäksi esitettiin vanhan Kirkonkosken sillan parantamista 
siten, että kevytliikenne voidaan erotella autoliikenteestä. 

Kilpailun päätyttyä on Kyrönjoki rauhoitettu, eikä tällä tie-
tämällä tulvasuojelupatoakaan ole tulossa Kirkonkoskeen. Tä-
mä kilpailun julistainisen jälkeinen asioiden käänne puoltaa 
osaltaan vanhan Kirkonkosken sillan korjaamista ja sisääntu-
lon säilyttämistä sillan seutuvilla vanhalla yhteydellä. 

Toteuttamismahclol 1 isuudet 

Kilpailu osoitti, että Ylistaroon on löydettävissä sellaiset 
liikenteen ongelmien ja taajamakuvan kehittämisen ratkaisut, 
jotka voidaan toteuttaa pääosiltaan nykyiseen kaavaan ja ra-
kennuskantaan tukeutuen. Kaavan tarvitaan vain pienehköjä 
muutoksia ja liikenteelle kaavassa varattua tilaa voidaan jo-
pa osin kaventaa. Valittu ratkaisu ei vaadi tuekseen laajoja 
talonrakennushankkeita, tiej ärj estelyt ovat toteutettavissa 
sellaisenaan. 
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4 EHDOTUSKOHTAINEN ARVOSTELU 

(Kilpailutyöt numeroitiin postilähetysten avaamisjärjestyk-
sessä, joka valittiin satunnaisesti.) 

4.1 KILPAILUEHDOTUS NUMERO 1 "RAITTIEN RAITTI" 

Taal amarakenne 

Hallintokeskuksen asemaa taajamarakenteessa on voimakkaasti 
korostettu lisärakentamisella. Rakentamisen ja tieympäristön 
mittakaava poikkeaa oleellisesti muusta raitista. Raitin kes-
kiosissa olevan vanhan kauppakeskuksen ympärille on pyritty 
luomaan tiivistä torimiljöötä. Kolmas torimainen xnuodostelma 
ehdotuksessa on Kyrönjoen toisella puolella oleva Marskinau-
kio. 

Toinen taajamaa jäsentävä tekijä on liikenneympyrät. Näistä 
ensimmäinen sijoittuu hallintokeskukseen ja toinen Ookilan-
tien ja uuden pohjoisen sisääntulon liittymään. Taajamaraken-
teelliselta merkitykseltään liittymät ovat täysin erilaisia. 
Hallinto- ja liikekeskuksen ympyrä liittyy rakennettuun ympä-
ristöön ja muodostaa siinä osan keskeistä aukiota, jota ra-
kentaminen ei kuitenkaan tue. Ookilantien ympyrä on keskellä 
inaalaismaisemaa. Rakentaminen ei tässäkään tapauksessa tue 
liikenneympyrän muotoilua. 

Positiivista ehdotuksessa on, että raittia on pyritty jäsen-
tämään rakentamisella erilaisiin osiin. 

Kauko 1 anra it in ratkaisut 

Taaj amakuva 

Taajamakuva muodostuu melko sekavaksi. Erityisesti aukioilla 
on mittakaavattomuutta ja esitetyt rakenteelliset ratkaisut 
ovat liian kaupunkimaisia, jopa persoonattomia. Hallintokes-
kuksen tilallinen hahinotus on heikko: pysäköintialueiden ajo- 
väylät, pysäköintipaikat ja erilaiset puurivit risteävät ti-
laa. Esitetyllä tavalla muodostetut aukiot eivät muodosta ja-
lankululle viihtyisiä alueita, koska autoliikenne risteää 
niitä. Ehdotuksen aukiot ovat ympäristöön nähden selvästi 
ylimitoitettuj a. 

Näkymät kirkkoon on raittiosuudelta rakennettu lähes umpeen. 
Joen ja kirkon hahmottaakseen on siirryttävä kävelyraiteille 
itse joenrantaan. 

Kokonaisuudessaan ehdotus antaa levottoman yleisvaikutuksen. 
Perusongelmana on liikenneteknisten ja kaupunkisuunnittelun 
keinojen sovittamattomuus ylistarolaiseksi ratkaisuksi. 
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Tien vierialueet 

Ratkaisu perustuu pääosin voimassa olevaan kaavaan. Pieniä 
poikkeamnia on hallinto- ja liikekeskuksen sisääntulokohdassa. 
Myös Marskinaukion ympäristössä on poikkeamisia kaavasta. 
Kaukolanraitin liittymät on ratkaistu pääosin kaavan mukaisi-
na. 

Kaukolanraitin 20 metriä leveälle tiealueelle on mandutettu 
runsaasti puusto- ym. istutuksia. Tiealueen liittämiselle ym- 
päristöön ei ole esitetty erityisiä uusia ratkaisuja. 

Vanhassa kauppakeskittymässä yli hallinnollisten rajojen yh-
tenäisesti toteutettu käsittely on sinänsä positiivista. Ra-
kennusten välinen osa on esitetty eräänlaisena yhtenäisenä 
torina, jossa pysäköinti. ja autojen läpikulku on sallittua. 
Vanhan kauppakeskittymän toriaukioratkaisu tuntuu kuitenkin 
kaavamaiselta eikä vastaa ympäristön luonnetta. Kauppakeskit-
tymän kohdalle ei käytännössä muodostu viihtyisää torialuet-
ta, koska tie ja pysäköinti katkaisevat sen. 

Liikenteellinen ratkaisu 

Nopeudenalentimien määrä ja välimatkat ovat johdonmukaisia 
ajatellen tavoitteena olevaa 40 km/h -nopeusrajoitusta. Hi-
dastimina on käytetty erilaisia korotettuja alueita (suoja- 
tiet, liittymät ja tiejaksot), joita on korostettu materiaa-
lierolla. Kaikki esitetyt hidastintyypit eivät kuitenkaan ole 
kovin mukavia linja-autoille eikä tavarankuljetuksille. Isot 
liikenneympyrät pysäyttävät keskustaan tulijat, keskustaan 
saapuminen huomataan. 

Kevytliikenteen erottelu (jalankulku-pyörätie molemmin puolin 
Kaukolanraittia) on hyvä. Myös johdonmukainen nopeudenalenti-
mien käyttö antaa lisää turvaa kevytliikenteelle. Kevytlii-
kenteen väylän leveys hyvä (3 m + 0,5 m). 

Ratkaisu täyttää pääosin erottelun ja liikenteen rauhoittami-
sen tavoitteet. Tosin järjestelyt hallintokeskustan kohdalla 
vaikuttavat sekavilta. Kevytliikenteen väylien suuntaus hal-
lintokeskustan kohdalla saattaa johtaa siihen, että osa ke-
vytliikenteestä siirtyy ajoradalle, osa kulkee pysäköintia-
lueiden poikki. 

Vanhan kauppakeskuksen kohtisuora välittömästi ajorataan 
liittyvä pysäköinti ei toimi esitetyllä tavalla, tarvittai-
siin enemmän suojavyöhykettä pysäköinnistä peruuttavien taak-
se. Liikkeiden edusta on erotettu pollareilla ja ketjulla py-
säköintitilasta. Rakenteena esitetty erottelu ei ole luonteva 
tällaiseen ympäristäön. Ketjut johtavat osin hankalaan kier-
toon. 

Matkahuollon uusi sijoitusidea on hyvä. Koulubusseille on eh-
dotettu pysäkkiä koulun piha-alueelle. Kaukolanraitin poh-
joispäässä ei ole muita bussipysäkkejä. 
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Vi ihtyvyys 

Ehdotuksella on pyritty luomaan monenlaisia erilaisia paikko-
ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Ratkaisuja vaivaa kuitenkin 
keinotekoisuuden leima. Ratkaisut eivät myöskään lähde alueen 
nykyisistä pienipiirteisistä yksityiskohdista. 

Viihtyvyyttä on pyritty luomaan istuttainalla runsaasti kas-
villisuutta ja pinnoittamalla tiealuetta erilaisilla pinnoit-
teilla. 

Valaistuksen käyttöön viihtyisyystekijänä ei ole kiinnitetty 
riittävästi huomiota. 

Sisääntuloteiden ideat 

Varsinainen sisääntuloliikenne hoidetaan Yrittäjäntien ja 
Ylistarontien kautta. Rapakujan liittymä kantatielle on säi-
lytetty, mutta Rapakuja jää paikalliseksi asuntokaduksi (no-
peus 30 km/h). Erillinen Rapakujan kevytliikenteen väylä on 
hyvä. Rapakujan kehittämisessä on tyydytty pieniin ympäristö- 
muutoksiin ja ne on tehty kaavan puitteissa. Turha läpikulku 
ja nopeus saadaan pois hidastimilla. Rapakujan hidastiinet 
ovat monenkirjavia, ratkaisuissa on "keksimisen maku". 

Pohjoisen sisääntulotien ratkaisuna on kaavan mukainen uusi 
tie ja uusi silta. 

Pohjoisella sisääntulolla portin muodostaa istutettu keski- 
saareke, joka vaikuttaa hyvältä idealta. 

Marskinaukion jäsentelyssä on liioittelun tuntua. Sen ympä-
ristön rakentaminen on niin vähäistä, ettei aukiomuodostelman 
tilan tuntua synny. Toisaalta voimakkailla uusilla tielin-
jauksilla on hävitetty alueen alkuperäinen pienipiirteinen 
ympäristö. 

Toteuttamismandol 1 isuudet 

Ehdotettu rakentaminen poikkeaa kunnan suunnitelmista. Ehdo-
tukseen sisältyy mm. kunnan virastotalon rakentaminen uuteen 
paikkaan valtion virastotalon j atkeeksi inuodostettavaan hal-
lintokeskukseen ja nykyisen kunnanviraston muuttaminen kaup-
piastavarataloksi. Uuden rakentamisen määrä on Ylistaron tar-
peisiin ja mandollisuuksiin nähden yliinitoitettu. Rakentami-
nen veisi vuosikymmeniä, jos ylipäätään toteutuisi koskaan. 

Liikennealueen rakennuskaavan mukaisuus on tyydyttävä ja si-
ten tie on helposti toteutettavissa. 

Toteuttamiskustannukset ovat suhteellisen korkeat johtuen 
runsaasta tiealueen istuttamisesta sekä monenlaisten pinnoit-
teiden käytöstä. Ehdotukseen sisältyy suuri määrä katukiveys-
tä (noin 2200 m2 

 ) 

Tieratkaisut ovat toteutettavissa esitetyistä inaankäyttärat- 
kaisuista riippumatta. Taajamakuva on kylläkin ilman lisära- 
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kentamista aivan muuta kuin ehdotuksessa esitetty: osa ehdo-
tetuista hidastintyypeistä runsaine kiveyksineen jää tällöin 
jokseenkin orvon näköisiksi. 

4.2 KILPAILUEHDOTtJS NUMERO 2 "KONIAN KIRKON KYLKSSÄ" 

Taal ama rakenne 

Taajamarakenteen analyysissä on otettu esiin Kirkonkoski, 
vanha keskusta (= vanha kauppakeskus) ja uusi liikekeskusta 
(= hallintokeskus). Näiden keskusta-alueiden merkitystä ja 
rajautumista on korostettu erilaisin porttijärjestelyin. Por- 
tit ovat kuitenkin rakenteellisesti pienipiirteisiä. 

Suunnitelmassa on pyritty siihen, että raittialueella säilyy 
kokonaisuudessaan pehmeä ja pienipiirteinen lähinnä kasvilli-
suuden avulla rakennettu ympäristö, joka toimii kontrastina 
ympäräivälle lakeudelle. Rakentamisessa korostetaan lähinnä 
yksityiskohtia. Ratkaisut ovat luonteeltaan vaatimattomia. 

Kaukolanraitin ratkaisut 

Taaj amakuva 

Suunnitteluperiaatteiden johdosta taajamakuvassa ei osoiteta 
tapahtuvaksi suuria muutoksia. Raitti on jatkuva ja yhtenäi-
nen sekä poikkileikkaukseltaan avara. 

Keskustan lisärakentaminen (valtion virastotaloa vastapäätä 
sisääntulotien varrella) on toteutettu suurimittakaavaisena 
jopa voimakkaasti nyky-ympäristästään poiketen. Uudella mas-
salla on saatu rajatuksi yksi torisivu. Muutoin torialue jää 
avaraksi ja tuuliseksi. 

Taajainakuvaa on pyritty kohentamaan hyvin tarkasti suunnitel-
luilla istutuksilla ja yksityiskohtaisesti mitoitetuilla ka-
tukalusteilla: aitapenkki, klaffipenkki, valaisimet, pysäkki-
katokset. 

Tien vierialueet 

Rakennuspaikat on erotettu tiestä lähinnä istutuksin. Istu-
tuksilla on myös jonkin verran rajattu pysäköintialueita hal-
linnollisessa keskuksessa ja vanhassa kauppakeskuksessa. Hal-
linnollisen keskuksen pysäköintialueet ovat kuitenkin edel-
leen suuria kenttiä. 

Vanhan kauppakeskuksen osuus on käsitelty hyvin mittakaava ja 
nykyrakennusten lähtökohta oivaltaen. Ehdotuksessa on pyritty 
pienipiirteiseen kunkin rakennuksen edustan käsittelyyn. Ra-
kenteelliset yksityiskohdat ovat harkittuja ja historiasta 
lähteviä. Kävelijälle miellyttävä ympäristö saattaa kuitenkin 
aiheuttaa paikoin ongelmia pyörällä liikuttaessa. 
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Liikenteellinen ratkaisu 

Kaukolanraitin eteläpäähän on ehdotettu portti.ratkaisuna 
kiertoliittymää. 

Tie on jaettu tieteknisin toimenpitein nopeusvyöhykkeisiin. 
Hallinnollisessa keskuksessa ja vanhassa kauppakeskuksessa 
Kaukolanraitin puolivälin pohjoispuolella on käytetty koro-
tettuja suojateitä, joita on korostettu kiveyksellä ja va-
laistuksella. Vanhassa kauppakeskuksessa on kohtisuoraa ajo-
ratapysäkäintiä. Näillä osuuksilla edellytetään matalien no-
peuksien käyttöä; jälkirrunäiseen on esitetty suositusta 30 
km/h. 

Em. vyöhykkeiden välillä tie on lähes suora ja nopeudenalen-
timet pintamateriaalierosta (ei korotuksia) ja valaistuksesta 
muodostettuja. Nopeudet tuskin pysyvät tavoitteena olleessa 
40 km/h. Tällä osalla on esitetty yhdistettyä jalankulku-pyö-
rätietä Kaukolanraitin länsipuolelle ja jalkakäytävää Kauko-
lanraitin itäpuolelle. Myös kauppakeskuksen pohjoispuolella 
on pyörätie vain Kaukolanraitin länsipuolella. 

Työssä on ideoitu taajamatielle uutta poikkileikkausta, jossa 
kevytliikenteen väylät erotetaan ajoradasta kivistä ladotuin 
kouruin, joista toinen on liki metrin levyinen. Valaisinpyl-
väät ja liikennemerkit on ajateltu sijoitettaviksi kourun 
reunaan. 

Kouru jäsentää heikosti tietilaa; talvella se todennäköisesti 
häviää lumen alle. 7 metriä leveä ajorata (vanhan kauppakes-
kuksen kohdalla 6 metriä) ja lähes samassa tasossa olevat ke-
vytliikenteen väylät sekä osittain ajokelpoiset kourut koros-
tavat leveysvaikuteirnaa. 

Kevytliikenteen turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta kou-
ruerottelu ei ole hyväksyttävä ratkaisu, koska kouru on hel-
posti autolla yli ajettavissa. Pyörätien puuttuminen Kauko-
lanraitin itäpuolelta heikentää kevytliikenteen palvelutasoa. 

Kourun viereen sijoitetut valaisiinet ja liikennemerkit hait-
taavat kourun puhtaanapitoa. 

Koulun kohta on ajateltu turvattavaksi sinänsä veikeällä kuk-
ko -inerkillä. Olisi kuitenkin kaivattu järeämpiä toimenpitei-
tä. Koulun piha-alueen autoliikenteen ja kevytliikenteen 
erotteluidea on hyvä. 

Hallintokeskuksen seudun kehittelyssä on epäonnistuttu: esi-
tetyn torin tilainuodostus ontuu ja li.ikennetekniset ratkaisut 
ovat yksityiskohdiltaan epäonnistuneita (linja-autopysäkki 
ajosuunnassa ennen liittymää, suojateiden paikat). 

Vanhan kauppakeskuksen kohdalle esitetyssä kohtisuorassa py -
säköinnissä on varattu riittävästi suojavyöhykettä peruutta-
via varten. Liikkeiden edusta on erotettu pollareilla pysä-
köintitilasta. 

Korotetut suojatiet ovat epämukavia raskaalle liikenteelle. 
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Vi ihtyvyys 

Viihtyvyyttä on pyritty luomaan huolellisella katukalusteiden 
ja valaistuksen suunnittelulla. Ehdotuksessa on monia yksi-
tyiskohtia, jotka osoittavat että alueen historiaan ja raken-
tamisperinteeseen on paneuduttu ja kyetty tuomaan sieltä löy-
tyvät yksityiskohdat nykyi.syyteen. 

Suunnitelma korostaa kesäaikaista toimintaa. Herkät yksityis-
kohdat hukkuvat talviolosuhteissa eikä suunnitelmassa ole 
esim. luinitilaa. 

Laaja tieyinpäristö myös nostaa ajonopeuksia niin, että viih-
tyisyys kärsii liikenneturvallisuuden lisäksi. 

Rantavyöhykkeen liittämistä raittiin tai jokeen laskevien 
ojien merkitystä ei ole ehdotuksessa erityisesti korostettu. 

Kirkonkosken ympäristöön on tehty voimakas toiminnallinen 
paikka: on ehdotettu uutta autoliikenteen ja uutta kevytlii-
kenteen siltaa, nykyinen Kirkonkosken silta on lisäksi esi-
tetty kevytliikenteelle sekä esitetty alueen kehittämistä 
matkailukohteena. Tämä ratkaisu kolmine siltoineen tuntuu 
kuitenkin ylimitoitetulta. 

S isääntulotiet 

Asumisviihtyvyyttä on parannettu katkaisemalla Rapakuja hi-
daskatujaksolla. Ratkaisu on toteutettu siten, että se saat-
taa ohjata liikennettä muille asuntokaduille ja aiheuttaa 
niille häiriöitä. 

Pohjoinen sisääntulotie vaikuttaa normaalilta sisääntulotiel-
tä, jolla ei ole erityistä porttikohtaa. 

Toteuttamismandoli isuudet 

Ratkaisu perustuu Rapakujan yksityiskohtia lukuunottamatta 
nykyiseen kaavaan, joten toteuttaminen ei ole kaavallisesti 
vaikeaa. Päin vastoin tiealuetta on Kaukolanraitilla kaavasta 
kavennettu. 

Valaisimet ja liikenteen muut varusteet ovat erikoisrakentei-
ta, mutta niiden vähäisestä määrästä johtuen kustannukset ei-
vät nouse kovin suuriksi. Runsaahko kiveyksen käyttö reuna-
kouruissa nostaa kustannuksia. Vaiheittain toteuttaminen on 
helppoa, koska tie pysyy nykyisellä paikallaan. 

4.3 KILPAILUEHDOTUS NUMERO 3 "YLI JA YMPÄRI" 

Taaj amarakenne 

Suunnittelun lähtökohtana on esitetty taajamarakenteen ana-
lyysi, jossa tuodaan esiin jokimaisemaan liittyvä historial-
unen keskusta, kauppojen muodostama palvelukeskittymä Kauko- 
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lanraitin pohjoisosissa, nykyinen liike- ja hallintokeskusta 
ja uusi pienteollisuuden ja kaupan alue kantatien ja Yrittä-
jäntien liittymän alueella. 

Ehdotuksessa on tarkasteltu ansiokkaasti taajamarakennetta 
siihen liittyvine palveluineen kokonaisuutena, muutenkin kuin 
em. keskusten kautta. Liikennettä, erityisesti kevyttä lii-
kennettä synnyttävät koulut, vanhusten talot, terveyskeskus, 
päiväkoti ja toisaalta raskasta liikennettä synnyttävät koh-
teet on analysoitu. On esitetty myös nykyisin ympäristöltään 
sekavat ja jäsentymättöinät tietilat: kauppakeskusalue Kauko-
lanraitin eteläpäässä sekä matkahuollon alue ympäristöineen. 

Suunnitelmassa on tiealueen erilaisia osia käsitelty tavoit-
teesta lähtien eri tavoin. Ratkaisun avulla on saatu esiin 
eri alueiden erilainen luonne. 

Suunnitelma keskittyy pitkälle nykyisen tietilan ja aivan lä-
hiympäristön suunnitteluun. Hyvä torialue on saatu niukin 
keinoin Maku-marketin pihaan. 

Taajamaa jäsentäväna tekijä on käytetty liikenneympyröitä. 
Näistä ensimmäinen sijoittuu hallintokeskukseen ja toinen Oo-
kilantien ja uuden pohjoisen sisääntulon liittymään. Taajama- 
rakenteelliselta merkitykseltään liittyinät ovat täysin eri-
laisia. Hallinto- ja liikekeskuksen ympyrä liittyy rakennet-
tuun ympäristään ja muodostaa siinä osan keskeistä aukiota, 
jota rakentaminen ei kuitenkaan tue. Ookilantien ympyrä on 
keskellä maalaismaisemaa. Rakentaminen ei tässäkään tapauk-
sessa tue liikenneympyrän rnuotoilua. 

Kaukolanraitin ratkaisut 

Taaj amakuva 

Kaukolanraitin vaihtelevalla käsittelyllä on saatu runsasta 
vaihtelua taajamakuvaan. Hallinto- ja liikekeskuksessa Kauko-
lanraitin lounaispäässä tien käsittely on kaupunkiinaista. 
Muotoilu on suoraviivaista ja geometrista. Puukujanteet muo-
dostavat lyhyen "kaupunkikatu" -osuuden. 

Hallinto- ja vanhan kauppakeskuksen välillä raitin käsittely 
on vaihtelevaa. Ajoradan porrastukset ja polveileva muotoilu 
soveltuvat ympäristöönsä. Erityisen miellyttävästi on käsi-
telty kaarisilta-aihetta puron ylitysten kohdalla. 

Vanhan kauppakeskuksen kohdalla on ratkaisu tehty ympäristöön 
sopivan vähäeleisesti. Rakennukset ja tie ovat tilan pääosan 
esittäj iä. 

Tien vierialueet 

Tien vierialueet liittyvät luontevasti tiealueeseen. Hallin-
to- ja liikekeskuksessa tie on keskeinen selkäranka; piha- 
alueet muodostavat omat kokonaisuutensa. 
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Tori on rajattu luontevasti rakennuksilla ja istutuksilla. 

Poikkeainat voimassa olevasta rakennuskaavasta, risteysjärjes-
telyjen muutos päiväkodin kohdalla ja uuden sillan pois jät-
täminen Kirkonkosken ylityksen kohdalla, ovat ympäristöstä 
lähteviä positiivisia ratkaisuja. 

Liikenteellinen ratkaisu 

Nykytilan turvallisuustilanne on poimittu esiin jo työn ana-
lyysivaiheessa. 

Tavoitteellisen nopeustason kannalta ehdotus on tarkkaan har-
kittu: nopeudenalentimia on riittävän tiheässä ja ne ovat 
tyypiltään sellaisia, että niiden voi olettaa vaikuttavan no-
peuksiin (keskisaarekkeella muotoiltu ajolinjan porrastus, 
jota edeltää erilaisella pintamateriaalilla toteutetut herä-
tealueet). Poikkileikkauksen ahtaus (reunatukien väli 6 met-
riä) hillitsee myös nopeuksia. Kaarisiltojen käyttö hidasti-
mina on mielenkiintoinen keksintö. Pohjoisella sisääntulo- 
tiellä historiallisen keskustan vanhan tielinjauksen käyttö 
"hidastiinena" on hyvä. Kiertoliittymillä hillitään myös no-
peuksia. 

Ehdotuksessa on hahmotettu ympäristön muutoskohdat ja muutet-
tu tietyyppiä ympäristön mukaan. 

Kaksiajorataisen kapeakaistaisen osuuden kohdalla hallinnol-
lisessa keskuksessa puuttuu pysähtyneen auton ohitusmandolli-
suus. Runsaat korokejärjestelyt saattavat vaikeuttaa käänty-
viä kuorma-autokuljetuksia ja vaativat huolellista jatkosuun-
nittelua 

Kevytliikenteen erottelu on hyvä: jalankulku-pyärätie molem-
min puolin Kaukolanraittia ja suojateillä useimmiten keski-
saarekkeet. Korotetun kevytliikenteen väylän mitoitus niukah-
ko, 3 metriä. Esitetyssä ratkaisussa jää hyötyleveys liiken-
nemerkkien vaatima tila huomioiden 2,25 - 2,75 metriin. Mo-
lemminpuolinen kevytliikenteen väylä helpottaa tilannetta. 
Kevytliikenteen väylien liittyminen viereisiin rakennuksiin 
on esitetty eteläisessä kiertoliittymässä puutteellisesti. 

Tienylittäjän turvallisuus vanhassa kauppakeskuksessa on hei-
kohko, koska suojateillä ei ole keskikorokkeita eikä nopeuk-
sia ole hillitty esim. tasoeroillakaan. Tielinjan kaarteen 
korostaminen ja ajorataan liittyvä pysäköinti alentavat tosin 
jonkin verran nopeuksia. 

Vanhan keskustan ajoradan suuntainen pysäköinti vähentää 
paikkoja kohtisuoraan ja vinoon pysäköintiin verrattuna. Py-
säköintiä joudutaan osoittamaan vastaavasti enemmän tonteil- 
ta, mistä seuraa konflikteja kevytliikenteen kanssa. 

Kääntyvien autojen ja kevytliikenteen välisiä konfiikteja on 
ehdotettu vähennettäväksi liittymien yli viistettynä vietä-
väliä reunakivellä. Reunakivi on ajateltu vietäväksi sivutien 
puolelle ja katkaistavaksi ainoastaan tärkeimpien liittymien 
kohdalla. 
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Suunnitelmassa on huomioitu linja-autopysäkit. Koulubusseille 
on osoitettu pysäkki koulun alueelta. Koulun alueen liikenne-
järjestelyt on suunniteltu huolella. 

Vi ihtyvyys 

Kaukolanraitista on muodostettu muodoiltaan selkeä ja turval-
lisuuden tunnetta antava raitti, joka korostaa nykyisen ympä-
ristön arvoja. Suunnittelulla luodut erilaiset tieosuudet 
jaksottavat matkaa ja luovat viihtyvyyttä. Autoliikenteen ti-
lasta muodostuu osin levoton. 

Valaistuksen käyttöön viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä ei ole 
kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Kaarisillat, Kyrönjokeen laskevaan puroon - Tonavaan - ehdo-
tettu lammikko ja putous sekä kevytliikenteen väylän osittai-
nen polveileminen tiestä erossa lisäävät viihtyvyyttä. 

S isääntulotiet 

Tieverkollisesti tilanne säilyy nykyisenä: etelästä Rapakuja 
sisääntulona ja pohjoisesta sisääntulo nykyisen Kirkonkosken 
sillan kautta. 

Pohjoista sisääntuloa on kehitetty nykytilasta katkaisemalla 
autoliikenteen yhteys Kirkkotieltä hautausmaan eteläpuolelta 
sisääntulotielle. Samalla on rauhoitettu kevytliikenteelle 
hyvä yhteys nykyiselle sillalle. Kevytliikenteen erottelu 
vanhalla sillalla ja uudesta sillasta luopuminen säilyttää 
koskikohdan omaleimaisuuden. 

Rapakuja yhdystienä kantatielle on säilytetty. Rapakujan rat-
kaisut on esitetty liian korkealla standardilla, joka johtaa 
tavoiteltua suurempaan nopeuteen. 

Keskustan läheisyydessä Rapakujan pitkät keskikorokkeet anta-
vat pääväylän vaikutelman, vaikka pyrkimys lienee päinvastai-
nen. Ratkaisu ei ole ympäristön mittakaavassa. 

Rapakujan ja kantatien liittymän porrastaminen pienentää on-
nettomuusriskiä. 

Toteuttamismandol 1 isuudet 

Ehdotuksen toteutettavuus on hyvä. Tie ei vaadi tuekseen laa-
j oj a talonrakennushankkeita. 

Kustannuksiltaan ehdotus on kohtuullinen elleivät kaarisillat 
aiheuta yllätyksiä. 

Ehdotus liittyy hyvin nykytilaan. Kaava on huomioitu hyvin, 
vaatii vain pienehköjä tarkistuksia Kaukolanraitilla. Poik-
keamat kaavasta ovat myös luonteeltaan helposti toteutetta-
via eivätkä ne tuo lisähaittaa nykyisille maanoinistajille. 
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4.4 KILPAILUEHDOTUS NUMERO 4 "POUTUN KOOTUT" 

Taal ama rakenne 

Ehdotuksessa Poutun kootut on voimakkaasti muokattu ja jäsen-
netty taajamarakennetta. Kyrönjoen varrella olevasta vanhim-
masta historiallisesta keskustasta on muodostettu julkisten 
palvelujen alue. Vanhasta kauppakeskuksesta on muodostettu 
tiivis palvelualue. Valtatien liittymää siirtämällä on laa-
jennettu nykyistä hallintokeskusta ja tästä on muodostettu 
tärkein keskus. Uusin keskusta on muodostettu kantatien ja 
Yrittäjäntien liittymän ympärille. 

Ehdotus vahvistaa hallinnollista keskusta ja siirtää alueen 
toirninnallista painopistettä etelään. Keskustojen välisellä 
osuudella jäävät muutokset vähäisiksi. 

Myös sisääntuloteitä on käsitelty voimassa olevasta kaavasta 
poiketen: Rapakujan liittymä on kokonaan poistettu ja poh-
joista sisääntuloa on muokattu uudelleen. 

Taajamakuvan kehittely perustuu ansiokkaaseen ympäristäana-
lyysiin. Tässä analyysissä on korostettu Kyrönjoen merkitys-
tä, sijoittuihan vanhin keskusta juuri jokivarteen. Jokivarsi 
on otettu aktiiviseen virkistyskäyttöön. Raitilta näkymät 
joelle ja kirkolle on olevilta osiltaan säilytetty ja hallin-
tokeskus on liitetty sekä visuaalisesti, että rakentamalla 
kiinteästi jokeen (uusi hotelli ja kurssikeskus vastarannal-
la). Pitkään Kaukolanraittiin on saatu jokikosketus korosta-
malla siihen laskevia ojia. 

Kaukolanraitin ratkaisut 

Taaj amakuva 

Raitin nykyistä yksioikoisuutta on tehty vaihtelevammaksi eh-
dottamalla siihen kaavasta poikkeavia inutkia eteläosaan. Kau-
kolanraitin käsittely on uudella ehdotetulla tiejaksolla peh-
meäinuotoista. Lisäksi on poistettu kaavan mukainen uusi sil-
tayhteys historiallisesta keskustasta ja näin säilytetty van-
haa pienipiirteistä tielinjaa. 

Tällaisella käsittelyllä raittimiljööseen on saatu tilallista 
vaihtelua ja inielenkiintoisuutta. Raitin tilallista vaikutel-
maa on korostettu puukujanteilla. Kujanteita on käytetty vain 
tiettyjen alueiden korostaniiseen, joten pitkiä yksitoikkoisia 
kujanteita ei ole synnytetty. 

Tien vierialueet 

Tie ja sen vierialueet on suunniteltu luontevasti toisiinsa 
liittyviksi. Tien muotoilu ja pinnoite liittyvät luontevasti 
viereiseen korttelialueeseen. 

Vanhan kauppakeskuksen laajat kivetyt alueet poikkeavat totu-
tusta. Ratkaisu on liian kaupunkimainen ja rakennettu. 
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Historiallisen keskustan osalta esitetty ratkaisu on ympäris-
töään kunnioittava ja osoittaa, että ympäristö kannattaa säi-
lyttää ja ottaa aktiiviseen käyttöön. Lisärakentamismandolli-
suuksia kylän tarpeisiin on löydettävissä, kuten ehdotuksessa 
esitetään, muualta raitin varrelta. 

Liikenteellinen ratkaisu 

Kaukolanraitti on jaettu viiteen jaksoon hallinnollisen kes-
kuksen ja vanhan kaupallisen keskuksen kohdan tien muusta 
poikkeavalla käsittelyllä. Tie on korotettu näiden keskusten 
matkalta ja päällystetty kiveyksellä. Korotus tehdään 5-10 
metrin pituisella viisteellä ja sitä korostetaan kuvioon la-
dotuilla nupukivillä. 

Kaukolanraitin yleispoikkileikkaus (6,5 metriä) on hyvä. 

Keskusten alueella autoliikenteen nopeudet pysyvät kohtuulli-
sina tasoeron, pintamateriaalieron, tienvarsipysäköinnin/ 
tien kaarteen ansiosta. Myös valtatieltä tulevan eteläisen 
sisääntulojakson linjaus pitää nopeudet matalina. 

Keskusta-alueiden välillä hidastimia on niukasti ja ne ovat 
aika vaatimattomia, mistä seuraa ajonopeuksien kasvu yli no-
peusrajoitukseksi ajatellun 40 km/h. 

Jalankulku-pyärätie on vain Kaukolanraitin länsipuolella. 
Itäpuolella on pelkkää jalkakäytävää hallinnollisessa keskuk-
sessa ja vanhassa kaupallisessa keskuksessa, muualla itäpuo-
leila ei ole lainkaan kevytliikenteen väylää. Kun puutteel-
listen kevytliikenteen järjestelyiden seutuvilla myös hidas-
timet ovat vaatimattomia (pintamateriaaliero ja pollarit tien 
sivussa), jää kevytliikenteen palvelutaso ja turvallisuusti-
lanne näiltä osin huonoksi. Suojateille ei ole esitetty kes-
kikorokkeita, paitsi alavaihtoehdossa hallinnolliseen keskuk-
seen yhdelle suojatielle. 

Runsas vinopysäköinti vanhassa keskustassa vähentää pysäköin-
tim hakeutuvien risteämistä kevytliikenteen kanssa. Ajora-
taan liittyvä vinopysäkäinti myös alentaa autoliikenteen no-
peuksia. 

Bussipysäkit on mietitty huolella. Koulubusseille on esitetty 
pysäkkiä koulun pihan yhteyteen. 

Vi ihtyvyys 

Ratkaisussa esitetään monia erilaisia ja erikokoisia tiloja, 
jotka mandollistavat monenlaisen toiminnan ja viihtymisen. 
Kevytliikenteen raitin polveileminen välillä erossa päätiestä 
lisää myös viihtyvyyttä. Oleellinen viihtymistä lisäävä teki-
jä on myös Kyränjokivarren aktivointi. 

Valaistuksen käyttöön viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä on 
kiinnitetty huomiota. 
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Sisäantuloteiden ideat 

Rapakujan katkaisu poistaa läpikulkuliikenteen häiriät. 

Pohjoisen sisääntulotien säilyttäminen nykyisellä sillalla on 
ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto. 

Toteuttamismandoli isuudet 

Ehdotus on päätynyt runsaaseen lisärakentamiseen ja valtatien 
eteläisen pääliittyinän siirtoon valtion virastotalon etelä-
puolelle. Nykyisen sisääntulotien paikalle on ajateltu uusia 
rakennuksia. 

Kilpailuehdotus edellyttää kaavaan suuria muutoksia eikä huo-
mioi nykyistä rakennuskantaa, kaavoitus muodostuu vaikeaksi. 
Ylittää uuden rakentamisen osalta selvästi kunnan näkemykset. 
Keskustan kaavallinen ajatus on sinänsä hyvä. 

Liikennesuunnitelmaa ja ympäristön kehittämistä hallinnolli-
sen keskuksen kohdalla on hankala synkronoida keskenään. 

Keskusta-alueiden kohdalla nupukivipäällyste yhteensä puolen 
kilometrin matkalla, noin 3000 - 3200 m 2 . Hinta muodostuu 
suurehkoksi. 

Pääliittymän siirto kanavointeineen aiheuttaa valtatielle 
Säntinluoman sillan levittämisen/ osittaisen uudelleenraken-
tamisen ja nostaa siten ratkaisun hintaa. 

Ehdotus tarjoaa runsaasti hyviä ideoita kunnalle (saari, mo-
nitoimitalo, hotellikeskus), mutta nämä eivät juurikaan liity 
kilpa ilutehtävään. 

Ratkaisu perustuu pitkälti hallinto- ja liikekeskusta-alueen 
voimakkaaseen inuokkaamiseen ja rakentamiseen. Ilman esitetyn 
kaltaista lisärakentamista eivät tiessä tehtävät muutokset 
ole perusteltuja. 

5 KILPAILUN RATKAISU 

Palkintolautakunta analysoi kilpailuehdotuksia kilpailuohjel-
man suunnitteluohjeiden ja arvosteluperusteiden pohjalta. 
Toisaalta painotettiin kilpailuehdotuksen sopivuutta yleisek-
si ympäristöpainotteisen taajamatien esimerkiksi toisaalta 
otettiin huomioon ratkaisun soveltuvuus Ylistaroon ja ehdo-
tuksen toteuttamisinandollisuudet. 

Palkintolautakunta valitsi Ylistaron ympäristöpainotteisen 
taajamatien ideakilpailun voittajaksi kilpailuehdotuksen nu-
mero 3 "Yli ja ympäri ". 

Ratkaisuaan palkintolautakunta perustelee ehdotuksen sopivuu-
della Ylistaron nykyisiin olosuhteisiin ja kirkonkylän taaja-
makuvaan sekä ehdotuksen toteuttainiskelpoisuudella. Ehdotuk-
sessa on otettu huomioon hyvin myös liikenneturvallisuus. 



26 

Palkintolautakunta päätti antaa kunniamaininnan kilpailuehdo-
tukselle numero 4 "Poutun kootut". Ratkaisuaan palkintolauta-
kunta perustelee työn idearikkaudella ja yleisesti käyttökel-
poisilla ideoilla, vaikkakaan työn sopeutuvuutta Ylistaron 
oloihin ei pidetty hyvänä. Työssä oli hyviä ratkaisuja: pin-
tamateriaalierolla ja valaisimilla korostettu tasoero nopeu-
denalentimena sekä kaarteilevan linjauksen, kapean poikki- 
leikkauksen ja vinopysäköinnin käyttö nopeuksien hidastami-
seen. 

6 SUOSITUS JATKOTOIMENPITEIKSI 

Palkintolautakunta suosittaa tarkexnman suunnittelun käynnis-
tämistä voittaneen ehdotuksen pohjalta sekä jatkotyön anta-
mista voittaneen ehdotuksen tekijälle. 

Kaukolanraitin jatkosuunnittelussa tulisi ottaa huomioon eri-
tyisesti leveistä maatalouskoneista aiheutuvat tilanteet. 

Pohjoisen sisääntulon palkintolautakunta suosittaa toteutet-
tavaksi voittaneen ehdotuksen mukaisesti. Palkintolautakunta 
esittää, että luovuttaisiin kaavan mukaisesta uudesta sillas-
ta ja parannettaisiin vanhaa siltaa min. kevytliikenne erotte-
1 ema 11 a. 

Rapakujan osalta palkintolautakunta suosittaa, että selvitet-
täisiin Rapakujan muuttaminen asuntokaduksi ja läpikulkulii-
kenteen ohjaaminen muulle yhteydelle. 
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7 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 

Helsingissä elokuun 20 päivänä 1991 

Mauri Heikkonen 
puheenj ohtaj a 

Seppo Laaksonen 	
) 

Sven Cederberg 	Aulis Nironen 

Markku Heiska 	 Pentti Tapio 

(1 
Ahti Kekkonen 	 Saara Toivonen 

sihteeri 
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8 NII4IKUORTEN AVAMIINEN 

Pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen avattiin niinikuoret. 
Koska kysymyksessä oli kutsukilpailu, jossa kaikille kilpai-
lijoille annettiin saman suuruinen palkinto, avattiin kaikki 
niinikuoret. Ehdotusten tekijöiksi osoittautuivat seuraavat: 

Voittaja kilpailuehdotus numero 3 "Yli ja ympäri" 

Insinööritoimisto Y-Suunnittelu / Vaasa 

Tekijät: 

Gerd Hytönen, arkkitehti / arkk.tsto Gerd Hytönen 
Klas Hytönen, dipiorni-insinööri 
Eeva Miettinen, piirtäjä 
Tiina Roivas, insinööri 
Mikko Uljas, insinööri 

Kunniamaininnan saanut kilpailuehdotus numero 4 "Poutun koo-
tut" 

Suunnittelukolmio Oy, Oulu 

Päätekij ät: 

Juha Hyvärinen, insinööri 
Liisa Kääriä-Fischer, maisema-arkkitehti SMAFLA 
Anna Maaninen, hortonomi 
Urpo Pakkanen, arkkitehtiylioppilas 
Kaisu Pieniniemi, piirtäjä 
Päivi Piiroinen, arkkitehtiylioppilas 
Juha Romppanen, arkkitehti SAFA 

Avustaj at: 

Katariina Haanpää, piirtäjä 
Jukka Harju, rakennusmestari 
Jukka-Pekka Karppinen, rakennusmestari 
Jouni Lähdemäki, diplomi-insinöäri 
Marja-Liisa Sykkö, piirtäjä 
Mikko Törmänen, arkkitehtiylioppilas 



Kilpailuehdotus numero 1 "Raittien raitti" 

Viatek-Vessu 

Tekijät: 

Hannu Haapa, arkkitehti SAFA 
Jorma Häkkinen, graafikko 
Seppo Karppinen, dipiomi-insinööri 
Maija Krankka, dipiomi-insinööri 
Jorma Salopelto, insinööri 

Kilpailuehdotus numero 2 "Komian kirkon kylässä" 

Liikennetekniikka Oy 

Tekijät: 

Liisa Ilveskorpi, sisustusarkkitehti 
Eija-Kaarina Kuronen, piirtäjäsuunnittelija 
Sirpa Laitinen, kalustemuotoilija 
Pentti Murole, dipiomi-insinööri 
Marja Oittinen, maisema-arkkitehti 
Ray Ottman, dipiomi-insinööri 
Timo Vuoriainen, insinööri 
Ritva Kurtn, avustaja 



LI ITTEET 

Kilpailualue 
Keskustan tavoitteellinen liikenneverkko 
Valokuvia kilpailutöistä (Kuvaaja Johnny Korkman) 
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YLISTARO 
KESKUSTAN 
TAVOITTEELLINEN 
TIE VERKKO 

SEUDULLINEN PÄÄ VÄYLÄ 

ALUEELLINEN PÄÄ VÄYLÄ 

KOKOOJATIE 

KEVYTLIIKENTEEN PÄÄYHTEYS 

RAUTATIE 

• 	SEUDULLISEN PÄÄ VÄYLÄN 
LUTTYMÄ 
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Kuva 1. Kilpailuehdotus "Raittien raitti". Tieverkko, taajarnaraken-
teen kokonaisuus ja alueelliset yrnpäristänäkäkohdat. 



Kuva 2. Kilpailuehdotus "Raittien raitti". Taajamarakenteen, liiken-
nejärjestelyjen, maiseman ja taajamakuvan lähtökohdat. 



Kuva 3. Kilpailuehdotus "Raittien raitti". Kaukolanraitin ja lähia-
lueiden parantamistoimenpiteet. 
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Kuva 4. Kilpailuehdotus "Raittien raitti". Yksityiskohtaluonnoksia 
Kaukolanraitista. 



Kuva 5. Kilpailuehdotus "Raittien raitti". Sisääntuloteiden ideoita. 
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Kuva 6. Kilpailuehdotus "Koinian kirkon kylässä". Tieverkko, taajaina-
rakenteen kokonaisuus ja alueelliset ympäristänäkökohdat. 
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Kuva 7. Kilpailuehdotus "Koinian kirkon kylässä". Taajamarakenteen, 
liikennejärjestelyjen, iraiseman ja taajamakuvan lähtökohdat. 
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Kuva 8. Kilpailuehdotus "Koinian kirkon kylässä". Kaukolanraitin ja 
lähialueiden parantamistoiirtenpiteet. 
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Kuva 9. Kilpailuehdotus "Kornian kirkon kylässä". Yksityiskohtaluon-
noksia Kaukolanraitista. 
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Kuva 10. Kilpailuehdotus "Koinian kirkon kylässä". Sisääntuloteiden 
ideoita. 
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Kuva 11. Kilpailuehdotus "Komian kirkon kylässä". Ehdotusta valaisevaa 
lisäaineistoa. 
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Kuva 12. Kilpailuehdotus "Yli ja ympäri". Tieverkko, taajamarakenteen 
kokonaisuus ja alueelliset ympäristönäkäkohdat. 
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Kuva 13. Kilpailuehdotus "Yli ja ympäri". Taajamarakenteen, liikenne- 
järjestelyjen, maiseman ja taajarnakuvan lähtökohdat. 
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Kuva 14. Kilpailuehdotus "Yli ja ympäri". Kaukolanraitin ja lähialuei-
den parantamistoiinenpiteet. 
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Kuva 15. Kilpailuehdotus ttyli  ja ympäri". Yksityiskohtaluonnoksia Kau-
kolanraitista. 



Kuva 16. Kilpailuehdotus "Yli ja ympäri". Sisääntuloteiden ideoita. 



Kuva 17. Kilpailuehdotus UY1I  ja ympäri". Yksityiskohtaluonnoksia ja 
poikkileikkauksia. 
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Kuva 18. Kilpailuehdotus "Yli ja ympäri". Poikkileikkausluonnoksia. 





Kuva 20. Kilpailuehdotus ttpoutufl kootut". Tieverkko, taajaivarakenteen 
kokonaisuus ja alueelliset yinpäristänäkäkohdat. 
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Kuva 21. Kilpailuehdotus "Poutun kootut". Taajamarakenteen, liikenne- 
järjestelyjen, maiseman ja taajamakuvan lähtökohdat. 
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Kuva 23. Kilpailuehdotus "Poutun kootut". Yksityiskohtaluonnoksia Kau-
kolanraitista. 



Kuva 24. Kilpailuehdotus "Poutun kootut". Ehdotusta valaisevaa lisäai-
neistoa. 
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Kuva 25. Kilpailuehdotus "Poutun kootut". Ehdotusta valaisevaa lisäai-
neistoa. 
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