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Liikenneympäristön  tila, Luonto maisema  ja  kulttuurihistoria. Mikkeli  1994,  

Asiasanat  luonto, maisema, kulttuurihistoria,  tieympäristö 

Tiivistelmä  

Mikkelin tiepiirin liikenneympäristön tilan selvityksessä  on  tarkasteltu luonto- 
maisema-  ja kufttuurihistoriallisten  kohteiden sijoittumista suhteessa tieverk-
koon. Tarkasteltava tieverkko  on  tässä työssä rajattu koskemaan niitä teitä, 
joiden liikennemäärä  on  yli  1000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne- 
ympäristön tilan selvityksessä  on  myös arvioitu tielilkenteen ympäristön 
arvokohteille aiheuttamia vaikutuksia. Työn yhteydessä  on  kuvattu luonto-, 
maisema-  ja  kulttuurihistoriallisten kohteiden edustavuus sekä merkitys 
tieympäristössä. Maisemaselvityksessä tuodaan lisäksi esille Mikkelin 
tiepiirin tieympäristön maiseman ominaispiirteet, tarkasteltavien teiden 
luonne  ja  niiden suhde maisemarakenteeseen. Tärkeimpien  ja  lähinnä tietä 
sijaitsevien ympäristön arvokohteiden suojelemiseksi  on  esitetty myös 
yleisluontoisia ohjeita. Lähtötietoina tässä työssä  on  käytetty Mikkelin 
lääninhallituksen, Mikkelin läänin kuntayhtymän, Maakuntamuseon sekä 
museoviraston rekistereitä. Selvitystyössä käytettiin myös paikallistason 
tietoa, joka saatiin kuntiin lähetetyn kirjallisen kyselyn sekä maastokäynnin 
avulla. 

Tieliikenteen vaikutus ympäristöön  ja sen arvokohteisiin  vaihtelee kohteiden  

I luonteesta riippuen. Liikenteen aiheuttamien ympäristömuutosten riski  on 
 suurin niillä tieosuuksilla, joilla  on  runsaasti erilaisia luonnon-, maiseman-  ja  

I 
 kulttuurihistorian suojelukohteita. Tällaisia kohteita ovat  mm. maisemaltaan 

 arvokkaat, kasvillisuudeltaan  ja eläimistöltään  monipuoliset vanhat kulttuuri- 
ympäristöt kuten Punkaharjun harjualueen ympäristö valtatien  14  varressa.  

I  Kaupunkeja  ja  taajamia sivuavien teiden ympäristössä  on  paljon tällaisia 
ympäristön arvokohteiden kertymiä, jotka ovat usein laaja-alaisia kulttuuri-
historiallisia  ja  maisemallisia aluekokonaisuuksia. Tieliikenteen  ja  tiestön  

I  vaikutus kohdistuu yksittäisiin kohteisiin esimerkiksi uhanalaiseen eliölajiin. 
Tästä  on  esimerkkinä Pertunmaan Seppälänjoen valkosetkätikan pesimä-
alue, joka  on  aivan valtatien  5  reunassa. 

Mikkelin tiepiirin Ilikenneympäristön tilan selvitys toimii pohjatietona jatkossa 
tehtäville tiestön  ja tieympäristön selvityksille  sekä suunnitelmille. Selvitys-
työssä esitettyjen ympäristön arvokohteiden tiedot  on  pidettävä ajantasalla. 
Luonto-  ja kufttuurihistoriallisille kohteille aiheutuvien vaikutuksien  tarkka 
tutkiminen maastossa  on  myös tehtävä jatkossa - varsinkin tärkeimmillä 
ympäristön arvokohteilla. Maisemallisesti tärkeiden tieosuuksien kehittämi-
selle tulisi laatia erityiset toimenpideohjeet. Tämä olisi tarpeen erityisesti 
kaupunkien  ja  taajamien sisääntulo-  ja ohitustiejaksoilla. 





Alkusanat  

Yleisten teiden ympäristön tilan selvitys  on  perusta määrätietoiselle liiken-
neympäristön laadun parantamiselle (Tielaitoksen ympäristöpolitiikka  1992).  

Liikenneympäristön  tilan luonto-, maisema-  ja  kulttuurihistoria-selvitys  on 

1 	 osa  Mikkelin tiepiirin laajaa liikenneympäristön tila -selvitystä. Kyseisen 
kokonaisselvityksen  osa-alueista pohjavesi-, melu-  ja ilmanlaatuselvitykset  

I
on  jo  julkaistu. Maaseututaajamien maankäyttö  ja  liikenne sekä oheinen 
luonto-, maisema-  ja kulttuurihistoriaselvitykset  valmistuvat kevään  1 994  
aikana. Liikenneympäristön tilaselvitys tehdään kokonaisuudessaan vuosi- 

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

I 	 Mikkelin tiepiirin yleisten teiden vaikutuspiirissä olevia luonto-, maisema-  ja 
kufttuurihistoriallisia  kohteita koskevan selvityksen  on  tehnyt  LT-Konsultit 
Oy Mikkelin tiepiirin toimeksiannosta. Selvitystyötä ohjaavaan  ja valvovaan  

I 

	

	
työryhmään ovat kuuluneet Mikkelin tiepiiristä ympäristöpäällikkö Anni 
Panula-Ontto-Suuronen, suunnittelupäällikkö Hannu Teittinen  ja  tieverkko - 

I 	
insinööri Taru Potinkara. 

Lisäksi selvitystä varten perustetun sidosryhmän työskentelyyn ovat osallis- 
tuneet Mikkelin läähinhallituksen, Mikkelin vesi-  ja ympäristöpiirin, Savonlin - 

I nan  maakuntamuseon  ja  Mikkelin läänin kuntayhtymän edustajat. Sidos- 
ryhmään ovat kuuluneet:  

I Mikkelin lääninhallitus, ympäristöosasto 
Tarkastaja  Jukka  Välijoki  

I 	 Savonlinnan maakuntamuseo 
Maakunta-arkeologi  Leena Lehtinen 

Mikkelin vesi-  ja ympäristöpiiri  

I 	 Biologi  Pirjo Hiltunen 
Mikkelin läänin kuntayhtymä 

Seutukaavatutkija  Sanna Poutamo-Rasinmäki 
 Neuvonta-arkkitehti Kirsti Kovanen  

I
Selvitystyöhön  ovat  konsultin  puolesta osallistuneet: 

MMK, metsänhoitaja Tiina Saukkonen, luonto-  ja  kulttuurihistoria 
Maisema-arkkitehti Marja Oittinen, maisema  

I 	 Maaliskuu  1994  
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Mikkeli  

I  
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Liikenneympäristön  tila, Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 

TYÖN TAVOITTEET  

1 	Työn tavoitteet  

Liikenneympäristön  tilan selvityksessä  on  tarkasteltu Mikkelin tiepiirin 
alueella olevien luonto-, maisema-,  ja  kulttuurihistoriallisten kohteiden 
sijoittumista suhteessa tieverkkoon. Tarkasteltava tieverkko  on koostun  ut 

 niistä teistä, joiden liikennemäärä  on  yli  1000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikenneympäristön tilan selvityksessä  on  arvioitu tieliikenteen ympäristön 
arvokohteille aiheuttamia vaikutuksia. Työn yhteydessä  on  kuvattu myös 
käytettyjen tietolähteiden mukaisesti luonnon  ja  kulttuurihistorian arvokoh-
teiden edustavuus sekä merkitys. Kunnittaisen tarkastelun yhteydessä  on 

 pyritty löytämään tienpidon  ja  liikenteen haitoista aiheutuvat ongelmakoh
-teet. 

Luontoselvityksessä  on  keskitytty tarkastelemaan niitä tieympäristön luon-
tokohteita, jotka sijaitsevat tiestön vaikutuspiirissä. Tarkastelussa  on  pa-
neuduttu erityisesti niihin luonnon arvokohteisiin, joiden säilymiseen tiepiiri 
pystyy vaikuttamaan. Luontoselvityksen ehkä vieläkin tärkeämpänä tehtä-
vänä  on  ollut esittää lähtötietoihin kerätty tieto tieympäristön luonnon arvo- 
kohteista tiivistetysti samoissa kansissa tiepiirin tieverkon  ja  hankkeiden 
jatkosuunnittelua varten. 

Samoin kuin tieympäristön luontokohteet, myös kulttuuri-  ja esihistorialliset 
 kohteet  on  selvitetty  koko  piirin alueelta  sillä  tarkkuudella, että kerättyä 

tietoa voidaan käyttää lähtötietoina tieverkon  ja  yksittäisten tien-
parannushankkeiden suunnittelussa. Kohteiden tarkempi rajaus  on 

 kuitenkin syytä tarkistaa kunkin suunnittelutyön yhteydessä tiepiirin 
ympäristötietorekisteristä, kaavoista  tai suojeluohjelmien rajauksista.  Tässä 
selvityksessä esitetty luonnonympäristön arvokohteista sekä kulttuuri-  ja 
esihistoriallisista  kohteista koottu tieto  on vanhenevaa.  Siksi tämän työn 
jatkotavoite  on,  että tiepiiri pystyisi itse päivittämään esitettyä tietorekisteriä. 
Mikkelin tiepiirillä  on  tähän hyvät mandollisuudet, koska piirissä  on  käytössä 
yhteinen ympäristökohteiden paikkatietorekisteri Mikkelin kuntayhtymän 
kanssa. 

' 	 Maisemaselvityksen  tavoitteena  on tarkastellun  tiestön varteen sijoittunei- 
den arvokkaiden maisema-alueiden selvittäminen sekä Mikkelin läänin 
maiseman ominaispiirteiden esiintuominen. Arvoalueiden lisäksi työssä  on 

I 

	

	
esitetty karkeasti tiemaisema; ts. tarkasteltavien teiden luonne  ja  suhde 
maisemarakenteeseen sekä teiden tietekniset ominaisuudet. 
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2  Lähtökohdat  ja  tarkastelutapa  

2.1 Lähtötiedot 

Liikenneympäristön  tilan selvityksessä käytetyt Mikkelin lääniä koskevat 
lähtötiedot  on  koottu Mikkelin lääninhallituksen, Mikkelin läänin kuntayhty

-män,  maakuntamuseon sekä museoviraston ympäristötietorekistereistä. 
Mikkelin tiepiirin alueelle kuuluvien Hämeen läänin kuntien ympäristötiedot 

 on  koottu Päijät-Hämeen liiton rekistereistä. 

Paikallistason  tietoa luonnon, maiseman  ja  kulttuurihistorian kohteista 
kerättiin kaikkiin tiepiirin kuntiin lähetettyjen kyselykirjeiden avulla. Näihin 
kuntakirjeisiin saatiin vastaus  n. 50%:lta  tiepiirin kunnista. Noin  20%  kyse-
lyyn vastanneista kuntien ympäristönsuojelusihteereistä ilmoitti tiedossaan 
olevista nykyisen liikenteen aiheuttamista vaikutuksista luonnon  ja  kulttuu-
rihistorian kohteisiin. Kuntiin lähetetyn kyselykirjeen perusteella saatujen 
ympäristötietojen taso vaihteli suuresti. Toisista kunnista oli saatavilla 
laajoja luonnon-  ja kulttuuriympäristön selvitystietoja,  toisista taas ei saatu 
muuta kuin  jo  seutukaavassa olevat suojelukohteet. Kuntiin lähetetyn kyse-
lyn avulla ei  tullut  esiin sellaisia uusia kohteita, jotka eivät olisi  jo  sisältyneet 
Mikkelin läänin kuntayhtymän tietorekistereihin. 

Tärkeimmäksi tietolähteeksi työssä muodostui Mikkelin läänin kunta- 
yhtymän  ja  Mikkelin tiepiirin yhteishankkeena tehty läänin ympäristöä 
koskeva paikkatietorekisteri "ALLU",  jota päivitetään  Mikkelin läänin 
kuntayhtymässä. Tämä paikkatietorekisteri  ja  siihen liittyvä numeerinen 
kartta pitävät sisällään kunnista kerättyä tietoa ympäristön arvokohteista. 
"ALLU":n kohdetiedot ovat suurimmaksi osaksi niitä kohteita, joita ei ole 
esitetty seutukaavassa. Etelä-Savon seutukaava  on  tehty  jo  aikaisemmin 
numeeriseen muotoon ATK:lle. Lähtötietojen eli tarkasteitavien kohteiden 
luokittelu esitetään myöhemmin luvussa  4.3 "Suojelualueet  ja  -kohteet 
suhteessa tieverkkoon". Kyseinen tietorekisteri sisältää myös 
seutukaavojen maisemansuojelukohteet (ku,  SM)  sekä Ympäristöministeri-
ön julkaisun "Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet" kohteet. Museo-
viraston julkaisun "Rakennettu ympäristö, valtakunnallisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt" kohteet  on  tässä työssä esitetty  Ii iteluettelona. H uomau-
tettakoon,  että kyseiset kohteet ovat pääosin samoja kuin seutukaavoissa 

 ja  "Etelä-Savon rakennusperintö"- kirjassa olevat kohteet. 

Mikkelin läänin maisemaa esittelevä teksti perustuu erilaisiin julkaisuihin 
sekä maastoinventointiin. Alueen maan  pinnan  muotoja  ja kallioperää 

 esittävät kartat  on  työstetty Suomen kartasto vihkojen  122-124 
(Geomorfologia, Kallioperä  ja  Maaperä) pohjalta. 
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Kuva  1. 1 	Mikkelin läänin alue,  kunnat ja  maakunnallisten liittojen rajat.  

2.2  Tarkastelutapa 

Selvityksen menetelmät poikkeavat luonnonympäristön osalta Tielaitoksen 
ohjeen  1 2/93:  "Yleisten teiden ympäristön tilan selvitys. Luonto, maisema, 
kulttuurihistoria' vastaavista. Luontokohteita tarkastellaan suojelun toteutu-
neisuuden  ja uhanalaisuuden  kautta. Tieympäristössä sijaitsevat luontokoh

-teet  on  esitetty kunnittain kartoilla. Kohteita  on  tarkasteltu niiden luonteen  ja 
merkittävyyden  mukaan luokiteltuna. Tässä työssä ei ole tarkasteltu tien-
varsialueiden luonnontilaa  tai tienvarsiluonnon  edustavuutta. Kyseinen työ 
olisi vaatinut perusteellisen ilmakuva-analyysin sekä maastokäyntejä, joita 
ei tässä työssä ole tehty. 

Uhanalaisten kasvi-  ja  eläinlajien osalta tarkastelu  on  tehty siten, että aino-
astaan valkoselkätikan pesimä-  ja ruokailualueet  on  eritelty nimeltä maini-
ten. Tämä  on  perusteltua, koska valkoselkätikka-alueet  on inventoitu  jo 

 julkisesti valtakunnan alueelta. Kaikkien muiden tieympäristössä esiintyvien 
uhanalaisten eliöiden biotoopit  on  esitetty pelkästään karttamerkinnällä  uh.  
Tarkempaa näitä kohteita koskevaa tietoa haluttaessa tulee ottaa yhteys 
Mikkelin lääninhallituksen luonnonsuojeluosastolle. 

Kulttuuriympäristön  tarkastelu  on  tehty Mikkelin läänin kuntayhtymästä 
saatujen lähtötietojen pohjalta, mitään maastotarkistuksia ei ole työssä  
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tehty. Selvityksessä käytetyt tiedot ovat perustuneet Etelä-Savon seutukaa-
valilton julkaisun  114  "Etelä-Savon rakennusperintö" lähtötietoihin. Kulttuu-
rimaisema-alueet  on  saatu selville valtakunnallisen maisema-aluetyöryhmän 
selvityksestä sekä seutukaavoista. 

Esihistorialtisten  kohteiden tarkastelu  on  pohjautunut Mikkelin läänin kun-
tayhtymän paikkatietorekisterissä olevien kohteiden sekä seutukaavassa 
olevien muinaismuistojen selvittämiseen. Kohteet  on  poimittu  em. tietoläh

-teistä kirjallisesti, maastotarkistuksia ei ole tehty. 

Maiseman osalta työssä  on  tehty maastotarkastelu  koko  tarkasteltavan 
tieverkon osalta. Työssä  on  tarkasteltu tieverkon suhdetta maisemaan  ja 

 etsitty maisemallisesti onnistuneita  ja  epäonnistuneita tiejaksoja. Työssä  on 
 selvitetty, miten paljon maiseman arvoalueita  on  ja minne  ne sijoittuvat  ja 

 mikä  on liikenneväylän  merkitys maisemassa  ja maisemakokonaisuudessa. 
 Tiepiirin tulisi jatkossa selvittää, mitä toimenpiteitä maisemansuojelu edellyt-

tää tienpitäjiltä  ja  missä niitä tarvitaan.  

2.3  Tarkasteltava tiestö  ja  kohteiden rajaus  

Tarkasteltavaan tiestöön  kuuluvat sellaiset yleiset tiet, joiden liikennemäärä 
vuonna  1991  oli yli  1000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Selvitysalueeseen 
kuuluvat siten kaikki läänin tärkeimmät valta-  ja kantatiet  sekä ne maantiet, 
jotka toimivat pienempien kuntien pääteinä. Teiden yhteispituus  on 1014 
km.  Teistä valtateitä  on 518 km, kantateitä 238 km  sekä muita maanteitä  ja 
paikallisteitä  258 km.  Pääosin tiet ovat vilkasliikenteisiä maaseututeitä, 
mutta myös taajamateitä kuuluu tarkasteluun. Kaikkiaan Mikkelin tiepiirin 
alueella  on  noin  5600 km  yleisiä teitä  (1 .1.1993).  

Luonnon, maiseman  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden rajaus 
 on  tehty  n. 1  km:n levyiseltä vyöhykkeeltä tarkasteltavan tiestön molemmin 

puolin. Kaikki ne ympäristön arvokohteet, jotka ovat jääneet tämän  2 km 
 leveän alueen sisään,  on  otettu mukaan tarkasteluun. Selvityksessä tarkas-

teltuja tieympäristön arvokohteita  on  yhteensä  n. 530 kpl.  Näistä kohteista 
keskimäärin  63% on  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Yksityiskohtaisempi 
vaikutustarkastelu  on  tehty  vain  niistä kohteista, joihin tieliikenteellä  on 

 vaikutusta. Vaikutusalueen rajaus vaihtelee paljon tarkasteltavan kohteen 
luonteen mukaan. Toiset kohteet ovat hyvinkin herkkiä ympäristön muu-
toksille (esim. monet vanhojen metsien eliölajit), toiset taas ovat sopeutu-
neet kulttuuriin  tai  ovat  osa  sitä (rakennukset, kylämaisemat). 

Maisemansuojelukohteet  ja  arvokkaat maisema-alueet ovat tavallisesti 
hyvin laajoja aluekokonaisuuksia. Alueita tuleekin käsitellä laajoina koko-
naisuuksina. Myös kirkonkylien rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet 
esiintyvät usein ryhminä  ja  näin  ollen  muodostavat tärkeitä  miljöö- 



Liikenneympäristön  tila, Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 	 1 3  
LÄHTÖKOHDAT  JA  TARKASTELUTAPA, YLEISTÄ 

kokonaisuuksia. Monissa kunnissa  on  tehty seikkaperäinen rakennus-
suojeluinventointi, josta saa tietoa myös Mikkelin kuntayhtymästä. 

Kuva  2.1 	Tarkasteltava tiestö.  

Maisemakohteiden  merkitys korostuu, kun ymmärretään, miten maisema  on 
 muodostunut  ja  miksi  se  näyttää sellaiselta kuin  on.  Tämän takia selvityk-

sen maisemaa  ja  arvokkaita maisemakohteita  on peilattu  maiseman omi-
naispiirteisiin (ns. maisemamaakuntajako  ja sen osa-alueet). Kyseisten 
alueitten kulttuuriperintö, luonto  ja  maisema poikkeavat selkeästi toisistaan. 
Karkeasti ottaen eniten arvokohteita  on  siellä, missä kulttuuriperintö  on 

 vanhin.  

3  Yleistä  

3.1  Tiellikenteen  vaikutukset luonnonympäristöön 

Tieliikenteen vaikutus eri tyyppisiin ympäristön arvokohteisiin vaihtelee 
kohteen luonteen, sietokyvyn  ja  herkkyyden mukaan. Vaikutuksen suuruus, 
laatu  ja vaikutusalueen koko  on  erilainen aina kohteesta riippuen. Tieliiken-
teen vaikutus voi olla suoraa  tai  välillistä.  Osa  vaikutuksista voi kohdistua 
laajoihinkin aluekokonaisuuksiin  tai  tulla  esiin vasta pidemmän ajan kulut-
tua, esimerkiksi hitaana kasvilajiston köyhtymisenä. Tällä  on  laajempaa 
merkitystä luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta.  
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Ekologisten arvojen lisäksi luonnonympäristön arvokohteilla  on  myös suuri 
merkitys tutkimustyön, opetuksen  ja virkistyskäytön  kannalta. Teiden lähellä 
olevat kohteet ovat helposti yleisön saavutettavissa. Tämä  on  edullista 
esimerkiksi koulujen opetuskohteiden kannalta. Toisaalta helppo saavutet-
tavuus voi taas olla haitta - esimerkiksi silloin kun kysymyksessä  on  kulu-
misarka  tai häiriöaltis  kohde. 

Luonnonympäristöön  kohdistuvat vaikutukset vaihtelevat  sen  mukaan, 
miten kohdealue  on  sijoittunut suhteessa tiehen. Suurin haitta aiheutuu 
yleensä silloin,  jos  tie  kulkee kohdealueen läpi. Suon, vesistön  tai  aarnio- 
metsän luonnonsuojelullinen arvo katoaa osin  tai  jopa kokonaan,  jos  ennen 
yhtenäinen alue pirstoutuu. Valo-  ja vesitaloudelliset  olosuhteet muuttuvat 
pirstoutumisen myötä, reunavaikutus lisääntyy alueiden keskellä  ja koko 
eliöyhteisö  voi muuttua. Luonnon arvoaluetta halkova  tie  estää myös 
eläinten liikkumista  ja  kasvien leviämistä alueen sisällä  ja  alueiden välillä. 
Teillä tapahtuu myös paljon eläinonnettomuuksia. 

Luonnon arvoaluetta sivuavan  tie ympäristövaikutukset  rajoittuvat alueen 
reunavyöhykkeelle. Vaikutusalueen laajuus riippuu  mm.  maaston  ja  pinta- 
vesien valuma-alueiden muodosta  tai tienreunan  kasvillisuudesta. Tiheällä 
tienreunakasvillisuudella taas  on  merkitystä melun  tai  päästöjen leviämisen 
suojana itse kohteelle. Tiealueen reunan ojitus voi kuivattaa arvokkaiden 
suoalueiden  tai pienvesien  (purot, lähdekorvet ym.) reuna-alueita. 

Tieliikenne  aiheuttaa välillisiä vaikutuksia luonnonympäristöön. Maaperän, 
pohjavesien, vesistöjen  ja  ilmaston muutokset vaikuttavat luonnonympäris-
tön arvokohteisiin monin eri tavoin: Tiesuolan käyttö vaikuttaa tienreuna-
kasvillisuuteen, esimerkiksi ilman kautta roiskeena tulevan suolan  on  todet-
tu vaurioittavan tienvarsimäntyjä. Liikenteen aiheuttamat päästöt heikentä-
vät omalta osaltaan tienreunakasvillisuuden elinvoimaisuutta pidemmän 
ajan kuluessa. Pintavesien valuma-alueiden kuivuminen  tai patoutuminen 

 taas aiheuttaa muutoksia tieympäristön suo-  tai kosteikkoekosysteemeille. 
 Uuden tielinjan avaaminen tiheään  ja  vanhaan metsään aiheuttaa mikroil-

maston muutoksen, jonka seurauksena  on myrskynkaatoja  ja  puiden kuo-
lemista sekä valonarkojen kasvi-  ja  eliölajien  (mm.  eräät uhanaliset itiökasvit 

 ja  hyönteiset) häviämistä alueelta. Pidempiaikaisena vaikutuksena  em. 
 välilliset tieliikenteen aiheuttamat ympäristömuutokset vähentävät luonnon 

monimuotoisuutta.  

3.2  Tieliikenteen vaikutukset maisemaan 

Maisemaan kohdistuvat vaikutukset vaihtelevat suuresti maisematyypistä  ja 
tieympäristössä  tehtävien toimenpiteiden suuruudesta riippuen. Maisema- 
kuvassa, ts. visuaalisessa maisemassa vaikutukset ovat yleisesti ottaen 
suurempia avoimessa kulifuuriympäristössä kuin neitseellisessä metsä- 
maastossa.  Tien  mittakaava  ja  muut tietekniset ominaisuudet vaikuttavat 
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I 	 hyvin paljon kokonaisuuteen. Teiden linjauksessa maiseman ominaisplirteet  
ja pinnanmuodot  ovat ratkaiseva tekijä: pinnanmuodoiltaaan suurimittakaa-
vaisessa maisemassa (Vaara-Karjala) jäykkäkään linjaus ei ole pahannä- 

I  köinen.  Sen  sijaan pienipiirteisessä ympäristössä (esimerkiksi Suur-Sai-
maan maisema-alue) teiden geometrian  ja tasauksen  tulee olla hie-
novaraista  ja  vaihtelevaa. 

Maisema  ja  maisemalliset arvot ovat saaneet paljon huomiota viime vuosien 
aikana. Tämä johtuu osaksi yleisestä "ympäristöherännäisyydestä" sekä 
myös siitä, että monet maiseman arvoalueet ovat vaarassa hävitä. Tämä 
koskee sekä kirkonkylien arvokkaita rakennuskokonaisuuksia että perinne- 
ja  kulttuurimaisema-alueita. Tielaitos voisi edesauttaa maisemanhoidollisia 
tavoitteita  mm. säilyttämällä  tärkeitä näkymiä, raivaamalla tienvarsia sekä 
korostamalla  ja huomiomalla arvokohteita,  mm.  vanhoja rakennuksia, suuria 
puita  tai  vanhaa tienpohjaa. Keinoja  on  monia. Tärkeää  on,  että maisema- 
arvot  ja  vaikutukset tiedostetaan. Maisema  on  aina elävä  ja  muuttuva koko-
naisuus, ei pelkästään visuaalinen  kuva,  joksi  se  usein luokitellaan. Tämän 
takia maisemaan kohdistuvat vaikutukset liittyvät aina luonnonympäristöön 
kohdistuviin vaikutuksiin. Maisemavaikutuksissa muutokset arvioidaan 
kuitenkin vielä kokonaisvaltaisemmin: vaikutuksina maisemarakenteeseen 
(maaperä, kallioperä, geomorfologia) sekä maisematilaan  ja  visuaaliseen 
maisemaan (estetiikka) luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
lisäksi (ekologia).  

Kuva  3. 1 	Maisemarakennetta  luontaisesti noudattelevaa tiestöä,  
Män tyharju. 
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Mikkelin läänin alueella  on  suhteellisen paljon ohikulkutie-  ja  muita  paran-
tamishankkeita.  Suurin  osa  näistä liittyy valtateihin  5, 13  ja  14. Taajamakoh-
taisia perusparantamishankkeita  aiotaan toteuttaa vuosittain noin kaksi. 
Sekä pieniä kirkonkyliä että valtateitä linjattaessa maisemalliset arvot  ja 

 vaikutukset nousevat esiin usein vasta rakentamisen aikana  tai  sen  jälkeen. 
Hyviä esimerkkejä mandollisista tulevista tällaisista ovat valtatien  5 

 parantaminen Kuortissa  ja  Joroisissa, Savonlinnan ohikulkutien rakenta-
minen, valtatien  14  parantaminen Juvan kohdalla sekä valtatien  15 

 parantaminen Ristiinan kirkonkylän kohdalla. Kirkonkylissä vaikutukset ovat 
enemmänkin taajamakuvallisia  ja  edellämainittuja vieläkin moniulottei-
sempia. Maisemallisia vaikutuksia arvioitaessa yhä keskeisemmäksi  on 

 noussut kulttuuriperintö  ja  ihmisten elinympäristö. Tienrakentaminen 
vaikuttaa aina maisemaan. Mitä merkittävämpi  on kulttuuriympäristö,  sitä 
moninaisemmat ovat maisemaan kohdistuvat vaikutukset.  

3.3  Tieliikenteen vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin 

Kulttuuri-  ja  esihistoriallisille kohteille aiheutuvat vaikutukset jäävät yleensä 
melko vähäisiksi, mikäli tietä ei rakenneta kohteiden päälle. Teiden raken-
tamisen vaikutus  on  suurempi silloin kun kysymyksessä  on tieympäristössä 

 oleva laajempi aluekokonaisuus  tai  maisema-alue, esim. kokonainen kylä, 
kanava-alue  tai  historiallinen taistelupaikka. Yksittäisten suojeltujen raken-
nusten kohdalla tulisi ottaa huomioon myös niitä ympäröivät pihapiirit, puu-
kujanteet  tai  puistot, jotka usein muodostavat rakennusten kanssa eheän  ja 

 säilyttämisen arvoisen kokonaisuuden. Tämä olisi tärkeää tieympäristön 
maisemankin kannalta vaikkeivät rakennusten suojelumääräykset näitä 
suojelutoimenpiteitä edellyttäisikään. Kirkonkylissä  ja  taajamissa oleva 
vanha rakennuskanta  on taajamakuvallisesti  arvokas  ja  luo historiallista 
kerroksellisuutta usein hyvin samanikäiseen rakennuskantaan.  Tien  korkea 
tasaus  on  hyvin yleinen ongelma taajamissa.  Tien  välittömässä läheisyy-
dessä olevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tulee erityisesti 
vaalia,  sillä  ne ovat usein tärkeitä kadun  tai  tien päätepisteitä  tai porttikoh

-tia.  

Kohteiden suojelu  on  muuttunut vakiintuneeksi käytännöksi  jo  1960-luvulta 
asti kiinteiden muinaismuistojen osalta. Jollei kohteita voida kokonaan 
kiertää, ne tutkitaan tielaitoksen kustannuksella. Nämä tutkimukset ulote-
taan aina kunkin tiehankkeen rakentamistyössä käsiteltävälle alueelle. Täs-
sä yhteydessä tulee ottaa huomioon myös tieaineksen ottoalueet, läjitys-
alueet  tai  vastaavat rakentamisaikaiset vaikutukset. 
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3.4  Alueen  ja  tieverkon yleiskuvaus 

Maisema  ja  luonto 

Mikkelin lääni kuuluu pääosin Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, 
joka  on  maisemallisesti laaja  ja  vaihteleva alue. Alueen länsi-  ja koilliskul-
maukset  eroavat kyseisestä alueesta selkeästi. Ne kuuluvat Päijät-Hämeen 

 ja  Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan  tai  niiden vaihettumisvyöhykkeelle. 
Mikkelin lääni alue kuuluu kokonaisuudessaan svekokarelidiseen poimut-
tumisalueeseen, mistä syystä liuskejaksot peittävät valtaosan läänin 
alueesta. Alueella  on  kaksi rapakivialuetta, joista läntisempi  on Ahveniston 

 ja itäisempi Suomenniemen  alue. Valtaosaltaan läänin maaperä  on  pohja-
moreenia. Alueella  on  myös melko säännöllisessä viuhkassa harjuja, jotka 
koostuvat karkearakenteisista kivennäismaalajeista. Harjujaksot liittyvät 
Salpausselän reunamuodostumiin. Moreeni-  ja kallioalueille  on  muodostu-
nut lisäksi eloperäisestä alneksesta koostuvia soita. Merkittäviä laaja-alaisia 
savikoita ei ole. Laajimmat viljelykäytössä olevat savimaat sijaitsevat 
Joroisten, Hartolan, Sysmän  ja  Rantasalmen seuduilla. Jonkin verran esiin-
tyy jääkauden jälkeisten järiien  ja menen rantakerrostumia. 
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 6  P6iJgnt,.n  seutu  

Kuva  3.3  Mikkelin läänin  vIIsi  maisema-aluetta (Ympäristöministeriö, 
 Ympäristönsuojeluosasto  1992)  
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Maisemallisesti tärkein ominaisuus alueen kuuluminen järvi-Suomen  kulle-
liuskealueeseen, jolle  tyypillisiä ovat ruhjeiset järvialtaat  ja kalliokohoumat. 
Kallioperä  on  pääosin happamia niukkaravinteisia kivilajeja, joiden vaikutus 
kasvillisuuteen  on  vähäistä. Valtaosassa läänin aluetta  on kallioperän  kulu-
tuskorkokuva hallitseva. Läänin pohjoisosassa moreenikerrokset ovat 
yleisiä. Mikkelin-Pieksämäen seudulla  on  paljon pitkulaisia drumliiniparvia. 
Toinen Salpausselkä pistää hieman esiin Vierumäellä  ja  Punkaharjulla. 
Merkittävin harjujakso kulkee Joroisista Kerimäen kautta Punkaharjulle. 
Toinen tärkeä harjujakso  on  Pieksämäeltä Sulkavalie kulkeva harjujono, 
joka ei erotu maisemassa yhtä selkeästi kuin edellinen. Haukivuoren 
seudulla  on  sora-  ja hiekkapitoisia kame-muodostumia,  jotka antavat melko 
yksitoikkoiseen maisemakuvaan selvää vaihtuvuutta. 

Tarkasteltava tiestö sijoittuu Sisä-Suomen järvialueelle, joka  on suurilmas-
tollisilta olosuhteiltaan  samankaltaista  koko selvitysalueella.  Paikalliset 
olosuhteet, kuten mäkisyys  ja  järvien runsaus  sen  sijaan muuttavat pienil-
mastollisia olosuhteita. Tämän voi havaita esimerkiksi Etelä-Savon luo-
teisosien hallaisuutena. Syksyisin tiepiirin teillä esiintyvää mustaa jäätä 
muodostuu helposti kumpuilevaan  ja vesistörikkaaseen  maastoon. 

Vesistöjen runsaus  (25%  koko  Mikkelin läänin  pinta-alasta)  on  muovannut 
eteläsavolaisen luonnon aivan omanlaisekseen. Kapeat  ja liuskaiset  järvet 
tekevät maisemasta monimuotoisen - pienelläkin järvellä  on  pitkälti rantavii-
vaa. Vuoksen vesistöalue  ja sen  suurin järvi  Saimaa  muodostavat kansain-
välisestikin merkittävän järvialueen. Saimaan rannat  ja järvinäkymät  ovat 
monessa kohtaa tärkeä  osa tieympäristön  maisemaa. 

Selvitysalue  kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Alueen 
kasvillisuus  on  suhteellisen köyhää, koska maaperä  on  verrattain karua. 
Kasvilajisto koostuu eteläisistä  ja itäisistä  lajeista. Etelä-Savossa  on  run-
saasti metsiä,  n. 80%  maa-alasta  on  niiden peitossa. Kaskikufttuurin jään-
teenä alueelta löytyy vielä joitakin vanhoja koivikoita  ja haavikoita,  jotka 
ovat tärkeitä uhanalaisen metsälajiston elinpaikkoja. Erityisesti kannattaa 
mainita Mikkelin tiepiirin länsiosassa  ja  Itä-Hämeessä pesivä valkoselkätik-
ka. Maakunnan alkuperäiseen eläimistöön kuuluvat saimaannorppa, sauk-
ko, ilves, huuhkaja, joutsen, kaakkuri, kalasääski  ja pikkusieppo  ovat myös 
luonnonsuojelullisesti tärkeitä uhanalaisia eläinlajejamme. 

Kulttuurihistoria 

Etelä-Savosta löydetyt  harvat varhaiskivikautiset asuinpaikat  osoittavat 
seudulla olleen asutusta  jo  n. 7000-7500 ekr.  Suurin  osa kivikautisista  by-
döistä on  kuitenkin kampakeraamiselta ajalta,  n. 4000-2000 ekr.  Useimmi-
ten asuinpaikat sijaitsevat loivila päivänpuoleisilla rinteillä, kuivilla hiekka- 
mailla. Tavallisesti asuinpaikat havaitaan kynnöspelboilta, maa-ainesten 
oton yhteydessä  tai tieleikkauksissa  eli siellä missä maanpintaa rikotaan. 



RiTA 
OLSTA 

korkokuvax,  hallitsema alue 
 - esittama korkokuva  vallitseva 

 JUtikkjokien  aiheuttama  korkokuva  vallitseva  

Hau 
Drumliini  
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YLEISPIIRThTNEN KALLJOPERA 

Svekok&rej  id it  
Gra.niittia 

Graraittiijuonia migmunisessa gnthsitss  
U  Grastodior-iittJaja kvattsidiorjittia 

Posvekokatjalaiset magmakivet 
Rapakiigraztiiffl 

RueIaakso  
0  Huomattava  kafliokohoun,a  

Kuva  3.4 	Yleispiirteinen  kartta Mikkelin läänin  kallioperästä. 

Kuva  3.5 	Yleispiirteinen  kartta Mikkelin läänin maanpinnan muodoista.  
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Tieympäristön  kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta  on  joko raken-
nushistoriallisesti, historiallisesti  tai  ympäristön kannalta merkittävää. Selvi-
tyksessä esitetyt rakennukset ilmentävät Etelä-Savon historiallista kehitystä. 
Suurin  osa  näistä kohteista  on  joko julkisten toimintojen, alkutuotannon, 
virkistyksen  ja  matkailun  tai  asumisen rakennuksia. Perinteisesti asutus 
sijoittui aina maisemallisesti merkittävälle paikalle. Kun viljely  ja  asutus 
vakiintuivat, syntyivät myös Etelä-Savolle tyypilliset mäkiasutuskylät. 

Tiestö 

Savon tieverkon kehittyminen perustuu keskiaikaisen Suuren Savontien 
ympärille. Kyseinen  tie  oli tärkeä yhdystie Länsi-Suomen  ja  Savon välillä. 

 Tien  varteen syntyi myös varhaisin asutus. Mikkeli, Juva, Savonlinna, Sul-
kava  ja  Kerimäki ovat läänin varhaimmin asuttuja paikkakuntia. Alueen 
tiestö  on noudatellut maisemarakennetta  hyvin pitkälle. Pienipiirteisen mai-
seman takia tiestön suhde maisemaan  on  onnistunut. Poikkeuksia ovat 
pohjois-eteläsuunnassa kulkevat pääväylät kuten kantatie  59  Hartolan 
taajaman kohdalla, kantatie  72 pohjoisosassaan,  valtatie  1 3  sekä valtatie  5 
Juvalta  pohjoiseen. Liikenteellisesti Mikkeli  on  selvä solmukohta.  

4 Arvokohteiden  sijoittuminen suhteessa  tieverkkoon  

4.1  Maiseman arvoalueet teittäin tarkasteltuna 

Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista  ja kulttuuriympäristöistä 
 merkittävä  osa  sijoittuu valtatien  5  varrelle  ja  siellä erityisesti Joroisten kun-

nan ympäristöön. Laajoja aluekokonaisuuksia  on  myös Punkaharjun, Sul-
kavan  ja  Mikkelin maalaiskunnan alueella. Yleisesti ottaen kohteet jakautu-
vat tasaisesti läänin alueelle. Kaikkiaan valtakunnalliseksi luokiteltuja mai-
sema-alueita  on  Mikkelin läänin alueella  16.  Näistä  9 on maisemakokonal-
suuksia  ja  7 maisemanähtävyyksiä.  Kohteista suurin  osa  sijoittuu maisema- 
alueista edustavimmalle Savonselän alueelle. Muita maisema-alueita edus-
tavat Sysmän, Haukivuoren  ja  Heinäveden kohteet. Arvokkaita perinnemai

-semla  on maisematyöryhmän  mietinnössä osoitettu yhteensä  20.  Nämä 
sijoittuvat läänin itäpuoliselle alueelle Hirvensalmea lukuunottamatta. Valta-
kunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä  on  Mikkelin läänin alueella 
osoitettu  92 kpl. Maakunnallisesti  ja  paikallisesti arvokkaita kohteita  on 

 näiden lisäksi lukuisia. Paikallisten maisemaselvitysten  ja  muiden suunni-
telmien  ja  selvitysten maisema-alueet eivät ole tässä työssä mukana. 

Mikkelin läänin alueella  on  suhteellisen paljon vanhoja tienpohjia noudatte-
levia teitä sekä museoteitä. Mikkelistä Puumalaan johtava kantatie  62 on 
ns. maisematie,  joka kulkee vaihtelevassa ympäristössä geometrialtaan 
hyvänä. Ristiinasta Puumalaan johtava Varkaantaipale-Suurlahti maantie 

 on  valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Maisemallisesti kauniita, 
tämän tarkastelun ulkopuolelle sijoittuneita teitä ovat Punkaharjulta  Ken- 
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mäelle johtava maantie  4794, Heinävedeltä Savonrannalle  johtava maantie 
 474, Heinävedeltä  pohjoiseen kulkeva maatie  4784  sekä Virtasalmella mai-

semarakennetta noudatteleva maantie  459.  Paikallisesti kauniita kohtia 
ovat  mm.  seuraavat:  Kerman  kanava maantiellä  476, Karvion 
kanavaympäristö  valtatiellä  23, Miekansalmi Mäntyharjulla  maantiellä  419 

 ja Hirvensalmella taajamajakso  maantiellä  429. Geometrialtaan  kauniisti 
linjattuja teitä ovat erityisesti Punkaharjulla valtatie  14, Hartolasta 
Pertunmaalle  kulkeva maantie  423  ja Kangasniemeltä  Pieksämäelle johtava 
maantie  447.  Myös kantatie  72 on alkujaksoltaan  Mikkelistä pohjoiseen 
kulkevina geometrialtaan hyviä. Maisemallisesti hyviä tiejaksoja  on 

 huomattavasti enemmän tässä työssä rajattujen teiden ulkopuolella; 
koskeehan tämä selvitys ainoastaan viidettäosaa  koko  läänin tieverkosta. 

 Osa yllämainituista  teistä ei kuulu liikennemääriltään tuhatta ylittäviin teihin, 
mutta ne  on  silti mainittu erikoisen viehättävinä tieosuuksina. 

Maisemallisesti yksitoikkoisimmat  ja  maisemassa kovalinjaisimmat tiet ovat 
valtatiet  5  ja  23.  Näistä erityisesti valtatie  5:n  huono pystygeometria tekee 
tiestä andistavan  ja  yksitoikkoisen tieympäristön ohella. Juvalta Varkauteen 
johtava tiejakso  on  maisemassa hyvin kovalinjainen kulkien poikittain harju- 
jaksoja  ja moreenimäkiä  vastaan. Tiejaksot, jotka kulkevat pääosin 
metsäisessä, havupu uvaltaisessa maastossa ovat maisemallisesti yksi-
toikkoisia. Suljetut näkymät, korkea tasaus  ja tieympäristön pensoittuminen 

 tekevät geometrialtaan hyvästäkin tiestä yksitoikkoisen. Esimerkkinä 
mainittakoon maantie  476  Heinävedellä, maantie  413 Sysmästä Hartolaan 

 sekä jotkut jaksot maantiellä  468 Kangaslammilla.  

Kuva  4.1 	Perinteistä Etelä-Savolaista viljelymaisemaa. 
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Taajamien sisääntuloteissä  on  useita hyviä, raittimaisia maaseututeitä. Esi-
merkkinä mainittakoon Sulkavan, Kangasniemen, Enonkosken, Pertun-
maan  ja  Mäntyharjun sisääntulotiet. Valtatien  14  erikoisuutena  on  lehti-
metsäinen tieympäristö miltei kauttaaltaan  koko tieosuudella.  

Maisema-alueet  on  esitetty kuntakohtaisissa kartoissa. Samassa yhteydes-
sä  on  myös selostus kunnan maiseman ominaispiirteistä sekä tieympäris-
töstä  ja  alueen tarkasteltavien teiden ominaisuuksista  ja  suhteesta maise-
maan. 

•  
o 	• 

Pieksamki  
I.  

• 
• 	 0  

Savonlinna  

Mikkeli  

* 
	 0 	

•  

p.  

Valtakunnalliscsu 
arvokkut kulttuudympä!istöt  

4  

Heinola 	 Valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet  

Kuva  4.2 	Mikkelin läänin valtakunnallisesti merkittävät  kulttuuriympäristöt  
ja  maisema-alueet.  
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1 
4.2  Maisemallinen  tieluokitus  

Mikkelin tiestön maisemallista luonnetta arvioitaessa  on  tehty ns. maisemal - 

I 

	

	linen tieluokitus.  Kyseisessä luokituksessa tarkasteltavat tiet  on  jaettu 
neljään eri luokkaan seuraavasti:  

I I 	Maisemallisesti erityisen viehättävä tiejakso. Sitoutuu kauniisti mai- 
semarakenteeseen. Geometrialtaan  hyvä  ja  maisemallisesti vaihteleva  

i 
Il 	Maisemallisesti hyvä tiejakso.  Tien  rytmi  ja maisematilat  luontaisia  ja  

I 	 vaihtelevia.  Tien geometria  usein kovalinjainen  ja  mittakaava suuri- 
Ii njai nen. 

Ill Rytmiltään  yksitoikkoinen, maisemassa kovalinjainen tiejakso.  Tie 
linjattu maisemarakennetta  vastaan.  

IV Tiessä ongelmajaksoja. Maisemarakenteessa  luonnoton tiejakso.  Tien 
geometria kovalinjainen.  

Luokitus  on  esitetty kuvassa  4/2.  

Yleisesti ottaen Mikkelin tiestö  on  hyvin maisemarakenteeseen sopivaa.  

I Pääosa tarkastelluista tiejaksoista kuuluu luokkaan  I tai  Il.  Maisemallisesti 
yksitoikkoiset tiet ovat suurmaisemaltaan yksitoikkoisia, jossa kovalinjainen  

I  geometria  korostuu. Kyseisiä jaksoja  on  Mikkelin läänin alueella kantatien 
 62  eteläosassa, kantatiellä  72,  valtatiellä  13  (lukuunottamatta Kangas-

niemen kirkonkylän aluetta), väli Heinola-Mikkeli valtatiellä  5  sekä lyhyitä 
• 	 jaksoja valtateillä  14  (Juvan kohdalla)  ja  23  (Karvion  kohdalla).  

Ns. ongelmajaksoja on  vähän. Valtatie  5  välillä Juva-Varkaus, kantatie  72 

I 	 Pieksämäeltä pohjoiseen sekä valtatie  5  Heinolan maalaiskunnan etelä- 
osassa  on  luokiteltu kyseisiksi ongelmajaksoiksi. 

Maisemallisesti edustavimmat tieosuudet  ja arvokohteet  sijoittuvat pääosin 
vanhaan kulttuuriympäristöön  tai luonnonoloiltaan  erikoiseen ympäristöön 
kuten harjujaksoille, drumliiniesiintymille  tai kallioperän ruhjevyöhykkeelle. 

I Maisemassa näkyvät vanha tiestö, asutus  ja elinkeinot  sekä voimakkaat 
luonnonelementit luovat maisemaan monimuotoisuutta  ja  tiettyä syvyyttä. 
Tiestö  on  näillä alueilla keskeinen  osa  maisemaa  ja  usein vanhaa tienpoh - I 	 jaa 
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arvio 
Jäppilà 	 Heinä vesi  

VI 23 
I  

aarajärv yr  23 	 Kan  gas/ampi 

ml 455 	Kuvansi  
Joroinen 	Savonranta  

Virtasairni  
ml 474  

th 

antasalmi 	Enonkoski  
Hauki vuori  

Kan  gasnie 
T 

Juv 	
74 	'Kerirnäki  

-p I  Sulkava 	 Punkasal 
rnt4SlRantakyl 

nt  4231 

45 	tHartola Hirvensairni Ot 	a  
Sysrnä Anttola  Kl  62  

Pertunma 	428  Risti/na 	 Puurnala  
C 	 Kuort' °' 	VT15 

mt417 VT13  
C ä  tyharj 

einolan rn/k 
so Maisemaflinen tieluokitus  

mt  313 	ml 140  Maisemallisesti erityisen viehättävä tiejakso. Sitoutuu kauniisti maise- 
marakenteeseen. Geometrialtaan  hyvä  ja  maisemallisesti vaihteleva 
tiejakso. 

mt  363 	ierurnäki  
II 	Maisemallisesti hyvä tiejakso.  Tien  rytmi  ja  maisematilat  maisemassa 

luontaisia  ja  vaihtefevia.  Tien geometna  usein kovalinjainen  ja  mitta- 
kaava suurilinjainen.  

Ill 	Rytmiltään  yksitoikkoinen, maisemassa kovalinjainen tiejakso.  Tie 
injattu maisemarakennetta  vastaan.  

IV 	Tiessä ongelmajaksoja. Maisemarakenteessa  luonnoton tiejakso.  
Tien geometria kovalinjainen.  

Kuva  4.3 	Mikkelin läänin maisemallinen tieluokitus tarka ste/ta vien teiden 
osalta. 
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Kuva  4.4 	Valtatie  15 on linjattu F?istiinan  kunnan osalla maisemaraken- 
netta  vastaan. Merkkinä tästä ovat suuret kallioleikkaukset.  

Kuva  4.5  Maantie  435  (Savonlinna - Sulkava)  on geometrialtaan  kaunis, 
vaihteleva  tie. 
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Kuva  4.6  Kantatie  62  Lietveden  kohdalla Puumalassa. Tielle ominaisia 
ovat runsaat  vesistösillat.  

Kuva  4.7  Valtatie  14:n  pitkää suoraa  tieosuutta  Savonlinnan kaupungin 
alueella. Tiellä  on  myös  geometrialtaan  hyviä jaksoja.  
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I 	4.3  Suojelualueet  ja  -kohteet sekä ympäristön arvokohteet 
suhteessa tieverkkoon  

I 	 Mikkelin tiepilrin liikenneympäristön selvityksessä tarkasteltuja ympäristön 
arvokohteita  on  yhteensä  n. 530  kpl.  Näistä  n. 2/3  kuuluu kulttuurihistorialli- 
sesti arvokkaisiin kohteisiin. Kulttuurihistoriallisesti ariokkaat kohteet ovat  

I  pääosin paikallisesti  tai  maakunnallisesti  arvokasta rakennuskantaa. 
Kohteiden runsaus selittyy suurelta osin siitä syystä, että selvitysalueelta  on 

 valmistunut kattava  ja  selkeä rakennusinventointiteos "Etelä-Savon  

I rakennusperintö"  (Etelä-Savon seutukaavaliitto  1984),  johon selvitystyö  on 
 perustunut. 

Suojelun piiriin valitut kohteet ovat lajissaan tyypillisiä, edustavia  tai  uhan-
alaisia.  Osa  näistä kohteista  on  lailla suojeltuja  tai  ne ovat seutukaavan 
suojelualuevarauksia  tai  -suojelukohteita (Etelä-Savon seutukaavaliitto 

 1989).  Selvityksessä esitetyt  ja  tarkastellut seutukaavan suojelukohteet  on 
 merkitty karttoihin seutukaavamerkinnöillä, jotka  on  vielä kehystetty ero-

tukseksi muista kohteista. 

Selvitykseen kuuluvat mukaan myös erilaisten valtakunnallisten suojeluoh-
jelmien  ja -inventointien  kohteet (esim. Maisema-aluetyöryhmän mietintö  I  ja 

 II,  Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto  1992).  Kuntakohtaisessa 
 tarkastelussa (luku  5.)  esitetään joitakin ohjeita tieliikenteen 

ympäristöhaittojen lieventämiseksi. 

Kunnittaiseri  tarkastelun (luku  5.)  karttatulostuksissa  sekä selostusteksteis
-sä  käytetään kustakin kohdetyypistä omaa kirjain - numero- yhdistelmätun-

nusta. Kunkin tarkastellun kohteen tunnuksen numerot kuvaavat kutakin 
kuntaa sekä kohteen järjestysnumeroa. Esimerkiksi tunnus (rs  03.21)  tar-
koittaa Savonlinnassa  "03'  sijaitsevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
kohdetta  tai  aluetta "rs", jonka järjestysnumero  on 21.  Tämä tunnus  on 

 sama kuin tiepiirin  ja  Mikkelin läänin kuntayhtymän paikkatietorekisteri 
ALLUn tunnus, joten  sen  avulla päästään  ko.  kohde poimimaan myös 
suoraan  em.  tietokannasta digitaalisessa  muodossa. Tämä helpottaa 
huomattavasti ympäristötietojen hyödynnettävyyttä. Kunnittaisissa kartoissa 

 on  näkyvissä tarkasteltavien kohteiden lisäksi myös kaikki muut ympäristö-
tietorekisterissä (ALLU) olevat kohteet, joskin pienemmallä kirjasinkoolla 
tulostettuina. 
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Ympäristötietojen  tunnusten selitykset: 

ALUE SYMBOLI 
kansallispuistotyöryhmän  esittämä kohde KPO  
kansallispuisto KP 
luonnonpuisto  LP  
luonnonsuojelualue  LS  
valtion luonnonsuojelutarkoitukseen 
ostama  alue LSV  
luonnon muistomerkki  LM 

soidensuojelun perusohjelman  kohde  SO 
lintuvesiensuojelunohjelman  kohde  LO 
harjujensuojeluohjelman  kohde  HO 
lehtojensuojeluohjelman  kohde LHO 
rantojensuojeluohjelman  kohde  RO 
maisemansuojeluohjelman  kohde  MS  
vanhojen metsien suojeluohjelman kohde VMO 
kallioa!ueiden suojeluohjelman  kohde  KO 
soidensuojelun perusohjelman täydennys  SOT  

uhanalaisen eliön esiintymisalue 	 uh  
muu arvokas luonnonalue 	 la  

erityistä suojelua vaativa vesistö 	 ev  
arvokas pienvesistö 	 apv 
kalataloudellisesti  arvokas vesistö 	kay 

rakennussuojelulain  tai rakennuslain  
nojalla suojeltu kohde  RS  
muu kulttuurihistoriallisesti arvokas 
kohde  tai  alue rs  
kulttuurimaisema  km  
esihistoriallisen ajan kohde  tai  
historiallisen ajan puolustusvarustus  EM 

Seutukaavamerkinnät:  

Luonnonsuojelualue  SL 
Muinaismuistokohde  SM 
Rakennussuojelukohde  tai  -alue  SR 
Suojelualue (muinaism., kultt.hist.) SU2 
Suojelualue (rak.laki  135 §) SU4 
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5 	Kunnittainen  tarkastelu  

5.1  Mikkeli  

•  
L  . rsOl  69 

\;:S?*  - rs  01.59  u)\4A:: 
rsOl  84 

r<- 

1k  :Ik  
1:' 

,I -- 

	

- 	 uh  
k 	 _____ 

	

€ .... 	.  t 	F 	-;.s 	fl' 	-, ILsoi.oi 

	

rsOl.54 	: 

	

,/ 	1 /  

	

•  i. '  1 /  rsoL32 	J:  ;' -.' 

	

- 	 -'.5  

___ rsOl.77 

	

;:!: 	
( t. 	.i 

 I4 	L -- 

Kuva  5.1  Mikkeli 

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Mikkelin kaupungin kautta kulkevien teiden  (vt  5,  vt  13, kt 72  ja kt  62)  ym-
päristössä sijaitsee kaikkiaan  1 5  luonto-  ja  kulttuurihistoriallista kohdetta. 
Kulttuurihistoriallisia kohteita  on  näistä kandeksan, muinaismuistoja kolme 

 ja luontokohteita  neljä. Seutukaavassa suojeltu luonnonsuojelualue 
Urpolanjokilaakso  (LS 01.01)  sijaitsee aivan kiinni valtatiessä  13.  Tämä 
puroluonnon  ja lehtokasvillisuuden  suojelukohde  on  myös koulujen 
opetuskohde. Purolaaksossa sijaitsee paikallisesti arvokas Urpolan mylly 
(rs  01 .54),  jossa toimii kalanviljelylaitos. Alueella esiintyy arvokasta lehto-
kasvilajistoa sekä uhanalainen saukko. Urpolanjokilaakson kasvillisuus  ja 
elälmistö  ei kärsi tiestä mikäli tien  ja  purolaakson välinen suojavyöhyke-
metsä säilytetään nykyisellään  ja  riittävän leveänä. 

Visulanden  kohdalla valtatien  5  varrella sijaitsee kolme seutukaavassa 
suojeltua muinaismuistoa  (SM  503,  SM  504,  SM  505)  noin  100  metrin etäi- 
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syydellä tiestä. Paikallisesti arvokas entinen ratsutila Kinnari (rs  01 .69) 
 rajoittuu kantatiehen  72. 

Tiemaisema  

Mikkelin kaupungin alue  on  paitsi liikenteellinen solmukohta, myös maise-
ma-alueiden vaihettumisalue. Mikkelin kohdalla kulkee Lounais-Savon 
seudun, Suur-Saimaan seudun  ja Savonselän  seudun maisema-alueitten 

 raja.  Parhaiten maiseman muuttumisen havaitsee pääteiden ympäristössä, 
jotka hyvin kuvastavat ympäristön  ja  maiseman vaihtuvuutta. Mikkelin 
kaupungin alueella  on  kaksi yleisten teiden varsille sijoittuvaa valtakunnalli-
sesti merkittävää kulttuuriympäristöä: Porrassalmen kulttuurimaisema 
(SL1  5.30)  ja  kauempana tiestä oleva Kenkäveronniemen pappila  ja  kulttuu-
rimaisema. 

Valtatie  5  kulkee Mikkelin kaupungin läpi sujuvana ohitustienä.  Tie on kau-
punkirakenteessa suurimittakaavainen ramppeineen  ja  siltoineen. Koroste-
tuimmillaan tämä näkyy kaupungin kaakkoispuolella, jossa  tie  kulkee lähin-
nä keskustarakennetta. Ohitustie tarjoaa kulkijalle mielenkiintoisen näkö- 
alan kaupunkiin  sen kauneimmalta  sivulta, Savilanden yli satamaan, jonka 
takaa kaupungin silhuetti kohoaa. 

Valtatie  13 on  kaupungin pohjoisosassa mandollisimman huomaamaton 
eikä tiellä ole erityistä kaupungin  porttia. Sisääntulojaksolla  ei ole peltoalu-
eita eikä merkittävää tienvarsiasutusta. Uusi ohituslinjaus liittyy suoraan 
valtatielle  5.  Valtatie  13  tulee kaupunkiin  sen  pohjoispuolelta kulkien irral-
laan kaupunkirakenteesta. Etelästä kyseinen  tie  kulkee Mikkelin esikau-
punkialueiden ohi.  Tien  tasaus  on  korkealla  ja poikkileikkaus  risteys-
alueineen leveä.  Tie  hallitsee maisemaa  ollen  korostetusti kaupungin 
sisääntuloväylä. Näkymät Porrassalmen harjualueelle peltojen yli sekä 
Kaihun harjulle järvenlanden yli ovat tiejakson mielenkiintoisinta antia. 
Kyseisten valtateiden ympäristöt ovat kaupungin alueella hoitotasoltaan 
hyviä, Ilmeen kohottamiseksi tieympäristöt kaipaisivat selkeitä kaupungin 
portteja, erityisesti valtatiellä  13.  Valtatie  5:n  ympäristöön sopisivat voimak-
kaat puurivit  tai  -ryhmät antamaan syvyyttä hieman yksitoikkoiseen  ja  tasai-
seen tiemaisemaan. Pääsisääntuloteille sopisivat taideaiheet  ja maataide 

 erityisen hyvin. 

Kantatien  62 sisääntulojakso  kaupunkiin  on pystygeometrialtaan  korkea,  ja 
 tie  kulkee korkeiden kallioleikkausten läpi. Varsinainen maisemallinen ko-

hokohta  ja  portti  on Kirkonvarkauden  silta, josta avautuvat näkymät mo-
lempiin suuntiin Saimaalle. Ennen liittymistään valtatielle  13, kantatie 62 

 sivuaa maisemaa rumentavaa laajaa soranottoaluetta.  Tien geometria on 
 vaihteleva  ja  noudattelee hyvin maisemarakennetta. Tiejakso ei vaadi eri-

tyisiä toimenpiteitä kaupungin sisääntulojaksojen parantamista lukuu notta
-matta. Tiejakso Kirkonvarkauden sillalta  Mikkeliin tulisi esimerkiksi ympäris- 
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tönhoidollisin  toimenpitein  ja istutuksin jaksottaa  nykyistä paremmin lähes-
tymisjaksoon, sisääntulojaksoon  ja kaupunkijaksoon. 

Kantatie  72  liittyy Mikkelin kaupunkiin metsäjaksolla. Tiellä  on  leveä 
poikkileikkaus  ja  korkea tasaus.  Tie  liittyy valtatiehen  5  ennen taajama- 
rakenteen alkamista.  Tie  kaipaa ympäristönhoidollisia toimenpiteitä  ja 

 selkeämpää jaksotusta. Toimenpiteinä voisivat olla  mm. tienvarsi
-kasvillisuuden hoito, puuryhmien esiinottaminen, näkymien korostaminen  ja 

 maa-  tai ympäristötaiteen  käyttäminen keskustan lähestymisjaksolla.  

Kuva  5. 1/1  Valtatie  5  kulkee irrallaan Mikkelin kaupunkirakenteesta 
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5.2  Pieksämäki  
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Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Pieksämäen alueen luonto-  ja  kulttuurihistoriallisesti  arvokkaista  kohteista 
kandeksan sijaitsee tarkasteltavan tiestön  vaikutusvyöhykkeellä.  Niistä 
puolet luonto-  ja  puolet kulttuurihistoriallisia kohteita. 

Kaikki  luontokohteet  sijaitsevat lähellä teitä  tai  aivan niissä kiinni.  Tahinsuon 
 (SL 02.31) 142  ha:n  kokoinen seutukaavassa oleva  suojelualuevaraus 

 sijoittuu  Vt  23:n  varteen.  Vt  23  sivuaa myös paikallisesti merkittävää  Liko-
lamminsuota  (la 02.01).  Kummassakin  em.  kohteessa  on  Pieksämäen kau-
pungin  ympäristönsuojelusihteerin  mukaan havaittu  pienialaisia vesiolosuh

-teiden muutoksia (lähinnä  kuivumista),  ja  edelleen näistä  aiheutuneita  kas
-villisuusmuutoksia  tien  lähialueella.  Maaperän  kuivuminen  on  aiheuttanut 

voimakkaampaa puuston kasvua, mikä  on  sulkenut näkymiä tieltä  suoalueil
-le.  Toisaalta tämä  on  ollut eduksi  suoekosysteemille  muodostuneen suoja- 

puuston takia.  Tahinsuon  (SL 02.31)  reunavyöhykkeellä  ei maanpintaa tulisi 
kaivaa, louhia  tai  täyttää. Myös  Tahinsuon reunavyöhykemetsien  tulisi an-
taa kehittyä  luonnontilaisina. 
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II 

I 	 Valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva  ja  seutukaavassa 
oleva suojelukohde Vehkalampi  (SL 02.30)  sijaitsee myös aivan tiessä (kt 

 72)  kiinni. Tiemelun ei tiedetä vaikuttaneen kohteen linnustoon. Kaivamista,  

I 	 louhimista  ja täyttöjä  ei tulisi tehdä  lammen rantavyöhykkeellä.  Myös  ranta- 
metsien tulisi antaa kehittyä luonnontilaisina.  

I 	 Lähinnä tietä (etäisyys tiehen  alle  1 km)  sijaitsevista kulttuurihistoriallisista 
kohteista mainittakoon Nikkarilan kuulovammaisten talouskoulu ( yleis-  ja 

 seutukaavassa suojeltu;  (SR 02.612)  ja Kontiopuiston (ra  02.01) paikalli- 

I sesti ariokas pientaloalue.  Lähellä  Vt  23:a  sijaitsee myös luonnonmuisto-
merkkinä lääninhallituksen päätöksellä suojeltu kuusikuja  (LM 02.01). 

I 
I 	 Pieksämäen maisemakuva  on  monimuotoista  ja  vaihtelevaa. Alue kuuluu 

Savonselän  maisema-alueeseen, joka  on  soista  ja  karua, niukkajärvistä 
välialuetta. Pieksämäen ympäristössä  on  paljon drumliineja  ja harjujaksoja,  

I jotka antavat maisemaan vaihtuvuutta  ja  selkeän suuntautuneisuuden. 

Valtatie  23  kulkee Pieksämäen kaupungin reuna-alueilla taajamaraken - 

I  teesta  irrallaan. Ohitustien liikenneympäristö hallitsee kovalinjaisena mai-
semaa, joka käsittää  mm.  metsää, umpeenkasvanutta peltoa  ja  matalaa 
teollisuusrakentamista. Nämä luovat yhdessä hajanaisen ympäristön, jonka  

1 

	

	
yleisilme  on hoitamaton. Tiejakso  kaipaa maisemanhoidollisia toimenpiteitä, 
jotka tulisi tehdä yhdessä kaupungin kaavoitustoimenpiteiden kanssa. 

Kantatien  72 tieympäristö on  valtatien  23  kaltainen, mutta  sen tiegeometria 
 on  viimeksimainittua jäykempi  ja kovalinjaisempi.  Tien mittakaavallista 

hallitsevuutta  lisää junarata, joka yhdessä kantatien kanssa aikaansaa mai-
semassa voimakkaan linjan  ja estevaikutusta. Tieympäristö  on neutraalia 

 eikä maisemallista epäkohtaa voida erityisesti parantaa ympäristönhoidolli
-sin  toimenpitein. 

Maantie  4532 on  kaupungin sisääntuloväylänä kovalinjainen  ja  suora,  jota 
 erotettu kevytväylä vielä korostaa. Tienvarren rakennuskanta koostuu 

taajama-alueella persoonattomasta pientalorakentamisesta sekä matalasta 
teollisuusrakentamisesta. Tieympäristö  on  valtatien  23  kaltainen, jäykkä  ja 

 maisemassa kovalinjainen. Tieympäristö  on  selkeästi kaupunkimaista  ja  sitä 
tulisikin kehittää katumaisena  mm. korkeatasoisin istutuksin  sekä tien 
hoitotasoa nostamalla. 
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5.3  Savonlinna  
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Kuva  5.3  Savonlinna 

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Savonlinnan  ja  entisen  Säämingin  seudun  historia  on  synnyttänyt alueelle 
runsaasti kulttuurihistoriallisia  arvokohteita,  joista monet sijoittuvat tarkas-
teltavan tiestön läheisyyteen. Tähän  on  luonnollisesti myös  se  selitys, että 
Savonlinnan kaupunki  on  rakentunut saarille, joiden kautta entinen  ja 

 nykyinen valtatie  14  kulkee. Valtaosa  tarkasteltavista  n. 40  kohteesta  on 
 arvokkaita rakennuksia  tai  muita kulttuurihistoriallisia rakennelmia. Myös 

joitakin järvi-  ja  rantaluontokohteita  sijoittuu tiestön läheisyyteen. Seuraa-
vassa tarkastellaan niitä  em.  kohteista, jotka sijoittuvat tarkasteltavan 
tiestön välittömään läheisyyteen sekä niitä kohteita, joilla  on  merkitystä 
Savonlinnaan suunnitellun ohikulkutien kannalta. 

Valtatie  14  kulkee Savonlinnan kaupungin läpi  katuverkossa  pääkatu  Ola
-vinkatua  pitkin. Pääkadun  ja  siihen liittyvien  poikkikatujen  varsille  jää  useita 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaita  rakennussuojelukohteita (rs  03.1,  rs  03.2). 
 Maisemallisesti merkittävät kohteet  matkustajasatama (rs  03.21)  ja  seutu- 
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kaavassa luonnonsuojelualueena suojellut Kasinonsaaret  (SL 03.34)  sijait-
sevat syrjempänä nykyisestä pääkadusta.  

Jos  tarkastellaan uutta Savonlinnan ohitustietä, joka kulkee Koululanden  ja 
Talvisalon  kautta edelleen Aholahteen, havaitaan  sen  muuttavan voimak-
kaasti Hopeasalmen pohjoispuolista maisemakuvaa Kasinonsaarille päin. 
Uusi  tie  tulee lisäämään myös melua linnustoltaan arvokkailla Kasinonsaar

-ten  luonnonsuojelualueeseen  (SL 03.34)  kuuluvilla kalliosaarilla. Piispan- 
mäen rinteessä oleva Kaarlonkatu  3:n  paikallisesti merkittävä nykyinen 
Sotilaspiirin esikunnan rakennus sijoittuu aivan suunnitellun ohitustien vie-
reen. Suunnitellun uuden  vt  14:n  linjauksen  lähelle sijoittuu myös 
paikallisesti merkittävä Talvisalon lehto  (la 03.11).  

Kallislandessa  Savonlinnan länsiosassa  Vt  14  varrella sijaitsevat Kallislah
-den  työväentalo (rs  03.44),  Kallislanden  rautatieasema (rs  03.42)  ja  Holop-

palan tila (rs  03.41).  Samoilla kohdin  on  tien vieressä myös Leirimäki- Särki-
järven  (EM 03.11) I  maailmansodan aikaisia linnoituksia. Maisemallisesti 
arvokas  ja  valtakunnallisesti merkittävä Huhmarlanden laidun  (MS 03.03) 
jää  aivan tiehen  (vt  14)  kiinni tien  ja  rannan väliin. Laitaatsillassa olevat his-
torialliset puolustusvarustukset  (EM 03.10)  ja  niihin liittyvä muistomerkki 
sijaitsevat  vt  14:n  risteyksessä. 

Sulkavalle  vievän mt  435:n  varrelle jäävät kohteet ovat kaikki  I  maailman-
sodan aikaisia taisteluhautoja  (EM 03.12, EM 03.12).  Kohteita sijaitsee 
molemmin puolin tietä. Enonkoskelle vievän mt  471 :n  varrella sijaitsee kaksi 
seutukaavassa suojeltua valtakunnallisen Iintuvesien suojeluohjelman 
kohdetta Tynkkylänjoki  (SL 03.46)  ja  Haapalahti  (SL 03.48).  Molempien 
kohteiden säilymisen edellytyksenä  on,  ettei niiden alueella kaiveta, louhita 

 tai  täytetä  maanpintaa. Myös alueiden metsien tulisi antaa kehittyä luon-
nontilaisina. Enonkoskelle kääntyvän tien, mt  471:n  ja vt  14:n  välissä 
kasvaa uhanalainen vuorijalava  (uh),  jonka kasvupaikkaa tulee varjella. 

Tiemaisema  

Savonlinna kuuluu Suur-Saimaan maisema-alueeseen. Alueelle tyypillistä 
ovat runsaat vesistöt, ruhjelaaksot sekä etenkin kaupungin koillispuolelle 
sijoittuvat drumliinit  ja harjujaksot.  Itse kaupunkialue sijaitsee saarilla. Kau-
pungin alueella  on  useita valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, 
joista tiemaiseman kannalta tärkeimmät ovat Olavinlinna (SU2  03.61)  ja  sitä 
ympäröivä Kyrönsalmen kulttuurimaisema sekä Kasinonsaaret  (SL 03.34). 

 Valtatien 
 14  varteen sijoittuu useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohtei-

ta, jotka muodostavat mielenkiintoisia pienmaisemakokonaisuuksia.  

I Valtatie  14 on  Savonlinnan kunnan alueella linjattu vaihtelevasti  ja  miellyt- 
tävästi avoimien kulttuurimaisemien  ja metsäisten selänteiden  halki.  Tien- 

I 	 varsien rakennuskanta  on  pääosin vanhaa maatila-arkkitehtuuria kauniisti 
sijoittuneena mäille rinnepeltoineen. Korkeilta mäiltä  on  arvokkaita näkymiä 
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ympäröivään maisemaan, jotka luovat rytmiä tielle.  Tien geometria on 
 hyvä  ja  sovitettu hyvin maisemarakenteeseen. Aholanden kohdalta lähtien 

Savonlinnan kaupunkiin päin valtatie  14 linjautuu  erittäin kauniisti maaston 
suuntaisesti kulkien harjulla, josta  on  miellyttävät näkymät järville. Kau-
pungin läntinen sisääntulojakso  on  erityisen viehättävä  ja  omaleimainen 
vaihtelevine maastonmuotoineen. Nykyisin kaupungin läpi kulkevana valta-
tie  14 on pääkatuna ruuhkainen,  mutta säästää herkät rannat. Olavinlinna 
näkyy maiseman kohokohtana silloilta tultaessa idästä kaupunkiin. 
Kyseinen näkymä  on  kaupungin vahva tunnusmerkki. Kokonaisuutena 
valtatie  14 on  maisemallisesti vaihteleva. Erityisiä ongelmajaksoja ei esiinny 
Savonlinnan kaupungin läpi kulkevaa tiejaksoa lukuunottamatta. Tieympä-
ristössä  on  paljon maisemallisesti mielenkiintoisia yksityiskohtia. Hyvää  on 

 myös lehtipuuvaltainen tienvarsikasvillisuus, joka luo  koko tiejaksolle 
 kevyen  ja  omaleimaisen vaikutelman. 

Suunniteltu Savonlinnan ohikulkutie mullistaisi nykyistä harmonista tiemai-
semaa  ja  muuttaisi  koko  kaupungin identiteettiä olennaisesti. Suunniteltu 
vesistösiltojen suuri määrä luo andistavan vaikutelman  ja  vähentää niiden 
visuaalista  ja  toiminnallista merkittävyyttä. Hyvänä puolena  on  kaupungin 
keskustan rauhoittuminen  ja tieympäristön  kehittämisen mandollistaminen 
katumaisena  ja ympäristöltään  korkeatasoisena. Suunniteltu ohikulkutieyh-
teys  on suurmaisemassa mittakaavallisesti  liian voimakas  ja  jäykkä. Oma-
leimaiseen pikkukaupunkiin tulisi kehittää edellämainittua ympäristöystäväl-
lisempi vaihtoehto. Mikäli  tie  toteutuu, tulee  se  tehdä erittäin korkeatasoise-
na  ja  sille tulee laatia seikkaperäinen vaikutusselvitys  ja seurantaohjelma. 
Maisemavaikutusten visualisointiin  tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Sulkavantie,  maantie  435, on  ilmeeltään valtatiemäinen leveine pientarei-
neen  ja korkeine penkereineen.  Tien alkujakso  valtatieltä  14 on  yksitoikkois-
ta, metsäistä  ja  melko asumatonta. Pihlajalanden kohdalla avautuu tielle 
kallioleikkausten välistä järvinäkymä.  Tie  jatkaa pengertienä järvenlanden 
yli. Tästä tiemaiseman kohokohdasta lähtien tien rytmi paranee johtuen 
edellistä suurimuotoisemmasta maastosta, johon tien geometria paremmin 
sopii. Metsäisillä tiejaksoilla tieympäristöä tulisi elävöittää tienvarsimetsik

-köön kohdistuvin metsänhoidollisin  toimenpitein. 

Savonlinnasta Enonkoskelle johtavan maantien  471 loivakaarteinen geo-
metria  myötäilee kauniisti maastoa.  Tie on linjattu  vaihtelevasti avoimeen 
peltomaisemaan  ja  metsään kulkevaksi. Tiemaiseman kohokohtana  on 
Tynkkylänjoen (SL 03.46)  kulttuurimaisema rinnepeltoineen, koivukujantei-
neen  ja vanhoine rakennuksineen. Sankat kuusimetsät  luovat tielle tiiviitä 
suljettuja tiloja  ja  rajaavat voimakkaasti peltoaukeita. Kunnan rajan tuntu-
massa olevalta Seppäjärven ylittävältä pengertieltä avautuvat kauniit näky-
mät. Tieympäristö ei vaadi erityisiä toimenpiteitä.  Tie on  maisemallisesti 
kaunis nykyisellään. 
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5.4  Anttola  

Kuva  b.4 	Anttola  

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Anttolan  kautta kulkevan kantatien  62  tieympäristön  arvokkaat kohteet  (11 
 kpl)  ovat yhtä lukuunottamatta kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia 

 tai  kulttuurimaisemakokonaisuuksia.  Seutukaavassa suojellut  SR -kohteet eli 
Museo, Seuratalo Koivula  ja  Sataman alue  (SR 04.602, SR 04.604,  ja  SR 
04.605)  sijaitsevat Anttolan keskustaajaman alueella. Soidensuojeluohjel

-man  perusohjelman täydennysosaan  ehdotettu Mämmiojanmäen suoaiue 
 (SOT 04.01)  sijaitsee sähkölinjan tien (kt  62)  ja  peltojen välissä. 

Paikallisesti merkittävä entinen säteriratsutila  ja  sittemmin yksi Itä-Suomen 
suurimpiin kuuluva Anttolan hovi (rs  04.08)  ja  sitä ympäröivä Hovimäen 
valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema  (km 04.02)  sijaitsevat  kanta- 
tien eteläpuolella. Anttolan hovi sijaitsee maisemallisesti alueen solmukoh-
dassa: luoteeseen  ja  lounaaseen kohoavien selänteiden yhtymäkohdassa. 
Mäkien reunat ovat maisemaa rajaavia elementtejä,  ja  ne tulisi säilyttää 
yhtenäisinä. 
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Tiemaisema 

Anttolan  kunnan alue kuuluu Suur-Saimaan maisema-alueeseen, joka  on 
 maisemaltaan  vaihtelevaa  ja järvirikasta  aluetta. Kauempana kantatiestä  on 
 Luonterin  järven rannalla sijaitseva Neitvuori  on  valtakunnallisesti arvokas 

kulttuurinähtävyys. Anttolan kirkonkylässä sijaitseva sataman alue  (SR 
04.605) on  osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. 
Anttolan kirkonkylän alue  on  kokonaisuudessaan kaunis  ja  omaleimainen 
järvenrantakirkonkylä. 

Kunnan läpi luode-kaakko suunnassa kulkeva kantatie  62 on  kunnan länsi- 
rajalta Kurkilanden kohdalle asti maisemallisesti onnistunut. Tiejakson 

 paras  puoli  on  mielenkiintoinen  ja  vaihteleva linjaus sekä kauniit tiemaise
-mat  järvineen  ja peltonäkymineen.  Rakennuskanta  on  enimmäkseen hyvin 

maastoon sopeutunutta  ja pienipiirteistä.  Tien  kohokohtina  ovat näkymät 
korkealta mäkien lailta. Negatiivisena piirteenä  on  korkeahko pystygeomet-
na  ja  hieman kovalinjainen tasaus:  tie on  linjattu  maaston suuntautuneisuut

-ta  vasten  ja  kulkee laaksokohdissa melko korkealla penkereellä. Kurkilah
-den  jälkeinen tieosuus Puumalan rajalle  on  erityisen viehättävää, rytmiltään 

erinomaista  ja  kapeana maastoa kauniisti myötäilevää.  Tien  herkkä linjaus 
tuo hienosti ilmi maiseman olemuksen: harjut, järvet, koivikot  ja mäenlakien 

 kulttuurimaisemat, josta hyvänä esimerkkinä  on  Hauhalan  kylä. Tiemaise
-man  tärkeä kohokohta  on  myös Väätämönsalmen silta. Kantatie 62:.11a  on 

 tärkeää säilyttää tien luonne nykyisellään sekä kohottaa ympänistönhoidon 
tasoa  ja  avata näkymiä ulos suurmaisemaan taajaman kohdalla.  Tie on  ns. 
maisematie,  joka nykyisellään kuvastaakin hyvin eteläsavolaisen maiseman 
ominaispiirteitä. Tämän takia tieympäristöä muuttavia toimenpiteitä ei ole 
tarpeen tehdä. Vesistösillat ovat maisemallinen kohokohta. Nykyiset tielai

-toksen tyyppikaiteet ja  usein viimeistelemättömät siltapenkereet ovat her-
kässä maisemassa liian jäykät. Erityisesti maisemateillä näihin tulisi kiinnit-
tää huomiota.  



Liikenneympäristön  tila, Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 
	 39  

KUNNITTAINEN  TARKASTELU  

5.5  Enonkoski  

Kuva  5.5  &nonkoski  

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Enonkosken  läpi kulkevan maantien  471  varrella  on  seitsemän luonto-  ja 
kufttuurihistorjalljsta  kohdetta. Näistä kohteista kolme taajaman keskustassa 
sijaitsevaa kuuluu seutukaavan suojeluvarauksiin: Enonkosken kirkko  (SR 
05.601),  Enonkosken koskialue (SU4  05.32)  ja kosken  yli rakennettu 
kivisilta  (5U2 05.61).  Taajaman keskustassa  on  lisäksi kaksi kulttuuri-
historiallista rakennusta, joista toinen  on  entisessä viljamakasiinissa toimiva 
museo (rs  05.04).  

Simanalan  kylässä mt  471 :n  varrella sijaitsee Simanalan entinen koulu (rs 
 05.20). Tien  itäpuolella  on  myös kalataloudellisesti arvokas Iso-Sulkavan 

vesistö (kay  05.303).  

Tiemaisema 

Enonkosken  kirkonkylän alue  on  osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi 
kultuuriympäristöksi, jossa keskeisimmät elementit ovat Kirkonmäki  ja 
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Enonkoski vanhoine kivisiltoineen (SU4  05.32).  Kunta kuuluu Suur-Sai-
maan maisema-alueeseen,  ja  kuvastaakin hyvin alueelle tyypillisiä maise-
mallisia ominaisuuksia kuten runsaita vesistöjä, vaihtelevia maastonmuoto

-ja ja drumliiniesiintymiä.  

Kirkonkylän läpi kulkeva maantie  471 on  linjaukseltaan  vaihteleva  tie,  joka 
noudattelee tarkoin maaston muotoja.  Tie on  taajamatie,  ja  sitä tulisikin 
keskustajaksolla kehittää enemmän raittimaiseksi taajamatieksi kuin läpikul-
kevaksi maantieksi. Ympäristön arvo  on  sen  monimuotoisuudessa  ja  pie

-nipiirteisyydessä. Sisääntuloteiden  kevyen liikenteen väylien jäykkä toteutus 
rikkoo kokonaisuutta. Keskustassa tien tasaus  ja  linjaus ovat säilyttämisen 
arvoisia. Reunaosiltaan tieympäristö  on  hyvää. Tieympäristön hoidon tasoa 
voisi parantaa taajaman lähestymisjaksoil  la.  Keskustajaksolla  tien varteen 
voisi istuttaa lisää lehti-  ja havupuita. 

Kuva  5.5/1 Enonkosken  kirkonkylän arvokasta  kulttuuriympäristöä 
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5.6  Haukivuori 

iWva  b.6 	i-ia uki  vuori 

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Kantatie  72:n  varrelle sijoittuvan Haukivuoren kunnan alueella  on  yhteensä 
yhdeksän kulttuurihistorialtaan  ja luonnoltaan  arvokasta kohdetta. 
Asemankylän eteläpuolinen Haukivuoren kirkonkylä  on  valtakunnallisesti 
merkittävä edustava vanha järvisuomalainen kirkonkylämiljöö  (MS 06.01). 
Se on  eheänä  ja  hyvin hoidetturia maisemallisesti hyvin arvokas. 
Saksalantien  ja kantatien  eteläisessä risteyksessä  on  kylän ympäristöä 
rikastava pienialainen keidassuo. Kantatie kulkee kirkonkylää sivuten 
Saksalanharjun läpi. Saksalanharjun - Hämeenkylän kulttuurimaisema  on 

 myös seutukaavan kohde  (km 06.61 6).  

Kantatie  72:n  varrella Haukivuoren pohjoisosassa sijaitsee paikallisesti 
arvokas Etelälammen lintuvesi  (la 06.03)  hieman kauempana tiestä. Muut 
tien varressa olevat kohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennus-
kantaa. 
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Tiemaisema 

Haukivuoren  kunnan alue kuuluu Savonselän maisema-alueeseen,  jolle 
 tunnusomaista ovat karu moreenimaasto, maaston tasaisuus  ja metsäisyys 
 sekä runsaat suoalueet. Haukivuoren kirkonkylän alue edustaa tyypillistä 

vanhaa järvisuomalaista kirkonkylämiljöötä, joka  on  säilynyt eheänä. Alue 
sijoittuu Saksalanharjulle, joka  on geomorfologisesti  erikoinen,  1 km  pitkä  ja 

 kapea selänne. Kyseinen kulttuurimaisema-alue rajautuu etelässä kantatie
-hen 72. 

Kantatie  72  kulkee kulkee Savonselän tasaisessa selännemaastossa geo-
metrialtaan loivakaarteisena  ja  kohtalaisen miellyttävänä.  Tien  tasaus  ja 
poikkileikkaus  on suurimittakaavainen  ja  maisemallisesti hallitseva. Asutus 

 on  harvaa  ja tieympäristö  pääosin metsäisen yksitoikkoinen sisältäen  vain 
 vähän kohokohtia. Vähäiset peltoalueet kätkeytyvät kapean metsäkaista-

leen taakse eikä tielle avaudu näkymiä. Tiemaiseman kohokohtana  on 
Saksalanharjun  kaunis, tyypillinen savolainen kulttuurimaisema rinnepeltoi-
neen sekä harjulta avautuva vaikuttava näkymä horisonttiin. Haukivuoren 
Asemankylän kohdalla kantatie  72 on ympäristöltään  sekavaa aluetta. 
Tienvarret ovat taajaman kohdalla hoitamattoman  ja umpeenkasvaneen 

 näköiset,  ja  rakennuskanta ilmeeltään yksitoikkoista  pien- ja teollisuusra-
kentamista.  Tie  sivuaa taajamaa ohitustien luonteisena  ja kovalinjaisena. 
Asemankylän  jälkeinen lyhyt tiejakso harjulla männikössä  ja näkymineen 

 alas  järvelle  on  kunnan alueella yksi parhaita osuuksia kantatiellä  72. Kir-
konkylälle  johtavan tien varressa olevat sorakuopat rikkovat tienvarsimai-
semaa. 

Kantatietä  72  tulisi jaksottaa nykyistä selkeämmin.  V. 1993  tien varteen 
rakennettu kevyen liikenteen väylä ilmaisee aikaisempaa tilannetta 
paremmin taajaman lähestymisestä. Tieympäristöä voisi huolitella selkein 
runkopuuistutuksin. Asemankylään johtava SEO:n risteysalue  on  epä-
määräinen  ja liikenneturvallisuudeltaan  ongelmallinen. 
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5.7  Heinävesi  
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Kuva  5.7  Heinä vesi 

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Tarkasteltavan tiestön lähiympäristössä olevista kohteista (yhteensä  20 kpl) 
 puolet  on  kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Näistä kulttuu-

rihistoriallisesti arvokkaista kohteista Heinäveden kirkko  (SR 07.601),  Mar-
jamäen pappila  (SR 07.622)  ja Karvion  kanava  (SR 07. 624) on  suojeltu 
seutukaavassa. Karvion kanavan kautta kulkee Heinäveden laivareitti  vt 

 23:n  ali. Kirkko sijaitsee taajaman keskustassa  ja  Marjamäen pappila kes-
kustaan kääntyvän paikallistie  15420  ja  maantie  476:n  liittymässä. Heinä-
veden  keskustan Kirkonmäki  (km 07.01) on  valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurimaisemakokonaisuus. Tämä Kermajärvestä  85 m  korkeudelle 
kohoava mäki  on  laajan alueen maisemallinen keskipiste. Kirkonmäki  on 

 Varkauden seudun eteläosan seutukaavassa kulttuurimaisema-aluetta  (km 
07.602)  

Joensuun  ja  Varkauden väliseltä tieltä  (vt  23)  avautuu kaunis näkymä  So- 
merjoensuon luonnonsuojelualueelle (LS 07.03),  joka  on maakunnallisesti 

 merkittävä seutukaavan luonnonsuojelukohde (seutukaavassa  SL 07.38). 
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Somerjoensuon luonnonsuojeluarvojen  turvaamiseksi  on  vältettävä suon 
vesitaloutta muuttavia ojituksia tieympäristöön kuuluvalla suoalueen reuna- 
vyöhykkeellä. Somerjoen suon kohdalla sijaitsee myös tien ali kulkeva 
Kytöjoki (kay  07.306).  Joelle  ja  suolle ei aiheudu nykyisestä tiestä suurem-
paa haittaa. 

Tieympäristössä  olevat kivikautiset asuinpaikat Karvio  Camping (EM 07.03) 
 ja  Hiekkaranta  (EM 07.07)  sijaitsevat  vt  23:n  eteläpuolella. Nämä muinais-

muistot ovat myös seutukaavassa suojeltuja  (SM  07.507  ja SM  07.511). 

Tieympäristössä  sijaitsee edellämainittujen kohteiden lisäksi lukuisia paikal-
lisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia  ja  rakennus- 
ryhmiä (rs-kohteet), jotka tulee ottaa huomioon mikäli tiestöä parannetaan 
tulevaisuudessa. 

Tiemaisema  

Heinäveden kunnan alue kuuluu Pohjois-Karjalan järviseudun vaihettumis-
vyöhykkeen maisema-alueeseen,  jolle  tunnusomaista ovat vaihteleva  kor-
kokuva,  suuret ruhjelaaksot  ja  laajat metsäalueet. Maisemassa  on  piirteitä 
Vaara-Karjalasta. Heinäveden kirkonmäki  ja  sataman alue edustavat oma-
leimaista maisemaa parhaimmillaan. Valtakunnallisesti arvokkaita ovat 
myös Heinäveden reitin maisemat. Kermarannan paikallistie  (15420) on 

 maisemallisesti kaunis  tie,  joka tulisi säilyttää mandollisimman paljon nykyi-
sellään. Valtatie  23  varteen sijoittuva Karvion kanavan ympäristö  on  luoki-
teltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, joka  on  osa  Hei-
näveden reittiä. 

Kunnan pohjoisosan halki kulkeva valtatie  23 on geometrialtaan  loivasti 
kaartelevaa.  Tie  sopii loivasta tasauksestaan  ja  leveästä poikkileikkaukses-
taan huolimatta suurimuotoiseen vaaramaisemaan hyvin. Idästä tultaessa 
tieympäristö sisältää riittävästi avoimen  ja  suljetun tilan vaihtelua,  ja tiejakso 

 on rytmiltään  hyvä. Kohokohtina ovat erityisesti Koistilan kylän kulttuuri-
maisema rinnepeltoineen  ja kauniine puutaloarkkitehtuureineen  sekä 
Suurmäen laelta hieno näkymä seuraavalle vaaralle  ja  kauas ympäristöön. 
Luusvuoren jälkeen alkava osuus eroaa edellisestä yksitoikkoisuudellaan  ja 

 huonommalla geometriallaan. Asutus  on  tällä jaksolla harvaa, maasto 
melko tasaista,  ja tieympäristö  pääosin metsäistä. Pitkiä suoria tieosuuksia 

 on  liikaa, kohokohtia liian harvassa,  ja  tiellä  on  heikko rytmi. Tieosuuden 
maisemallisena kohokohtana erottuu selvästi Karvion kanava  (SR 07.624) 

 ympäristöineen. Ylikulkevalta sillalta  on  hienot näkymät avoimeen ympäris-
töön. Liikekeskustan alue kaipaisi asfalttipihojen jäsentä mistä  ja  maisemas-
sa erottuvia yksittäispuita. Maasto muuttuu Kypäräjärven tiehaaran jälkeen 
vaaramaisen suurimuotoiseksi  ja  tien geometria  ja  rytmi ovat hyvät. Tiejak-
solla  on  myös kauniita, säilytettäviä näkymiä. Maantien  476 liittymän  mo-
lemmin puolin valtatie  23  kulkee metsäisen yksitoikkoisessa ympäristössä. 
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Maantiellä  476  Heinäveden kirkko  (km 07.01)  hallitsee hienosti näkymää 
taajaman  sisääntulojaksolla.  Suuret  korkeusvaihtelut  ja  kaunis vanha ra-
kennuskanta luovat  tieympäristöön  omaleimaisen, mielenkiintoisen ilmeen. 

 Tien  linjaus  on  luonteva  ja  hyvin maastoon sovitettu.  Kermarannan  paikal-
listien liittymästä itään  viherkaistoille  voisi istuttaa puita.  Kermarannan pai-
kallistie  (15420)  kulkee  taajamarakenteen  läpi satamaan.  Tie on  etenkin 

 pohjoispään  osalta erityisen kaunis,  raittimainen.  Paikoin leveät  viherkaistat 
kaipaisivat  lisää istutuksia kuten  pihlajaryhmiä  tai  kukkivia  pensasalueita 

 tietä  rytmittämään.  

Kuva  5.7/1  Va/tat/en  23  metsäistä  tieympär/stöä 
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5.8  Hirvensalmi  
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Kuva  5.8  Hin,'ensalmi  

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Hirvensalmella  on  tarkasteltavan tiestön (mt  431  ja vt  5)  ympäristössä kaik-
kiaan  1 6  luonto-  ja  kulttuurihistoriallista kohdetta kilometrin vyöhykkeellä. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia  on  näistä  1 3  kohdetta. Taa-
jamassa sijaitseva kirkko  ja keflotapuli  (SR 08.601)  sekä Hirvensalmen 
seuratalo, museo  ja  entinen koulu  (SR 08.605)  ovat seutukaavan raken-
nussuojelukohteita. Kirkonkylän rannassa kasvavat tervalepät  (SL 08.32) 

 ovat myös luonnonsuojelullisesti arvokkaita seutukaavan suojelukohteita. 

Valtatie  5:n  eteläpuolella sijaitsee seutukaavassa suojeltu Iso-Niemistön 
muinaismuistoalue  (SM  08.501),  joka tulee ottaa huomioon mikäli tietä 
parannetaan. Tiessä kiinni olevat maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihisto-
rialliset rakennukset, kuten esimerkiksi kirkonkylän kohdalla olevat Lääkä-
rintalo (rs  08.07)  ja  Niemen  pappila (rs  08.02),  tulee ottaa huomioon, mikäli 
tietä joskus tullaan parantamaan. 
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Tiemaisema  

Hirvensalmi kuuluu Lounais-Savon maisema-alueeseen,  jolle  tyypillisiä 
piirteitä ovat ruhjelaaksot, laajat vesistöt  ja  rehevät metsät. Metsät ovat 
useimmiten lehtipuuvaltaisia. Maisemakuva  on  hyvin vaihteleva, ns.  mosa-
iikkimaisema,  jossa vuorottelevat pienet peltoalueet  ja metsäsaarekkeet. 
Hirvensalmen  kirkon seutu, Kissakoski  ja Hämeenmäen  sekä Hurrilan 
kylämaisemat  on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäris-
töiksi. Kyseiset kohteet eivät sijoitu tarkasteltujen teiden lähituntumaan. 

Kunnan kaakkoisosan halki kulkeva valtatie  5 on  yksitoikkoinen, paljon 
pitkiä suoria osuuksia sisältävä tiejakso, jonka ympäristö  on  metsäistä  ja 

 asutus harvaa.  Tien  pystygeometria  on  korkea  ja  linjaus maaston muotoa 
vastaan. Suurehkot maastonmuodot olisivat antaneet mandollisuuksia 
paljon mielenkiintoisempaan tien rytmiin  ja geometriaan.  Mikkelistä Hirven- 
salmen kirkonkylälle johtava maantie  431 on  kauttaaltaan hyvä  ja  melko 
mielenkiintoinen  tie  metsäisyydestään  huolimatta. Jaksolla  on  kauniita 
näkymiä mäen harjalta  ja  pieniä kulttuurimaisemakokonaisuuksia, jotka 
luovat tieympäristöön vaihtelua.  Tien  pystygeometria  on  korkeahko,  ja  tie 

 kulkee penkereellä laaksoissa. Tiejakson erityisinä kohokohtina ovat  pen
-gertie  salmen yli ennen Väsälänsaaren tienristeystä  ja näkymäkohta  mäen 

laelta Apajalanden tienristeyksen lähellä. Maantien  429  risteyksessä avara 
kulttuurimaisemakokonaisuus rinnepeltoineen luo hienon päätteen metsäi-
selle tiejaksolle. Tieympäristö ei vaadi erityisiä toimenpiteitä. 

Hieman yksitoikkoinen metsäosuus edeltää sisääntulojaksoa Hirvensalmen 
taajamaan, jossa  tie  kulkee taajamarakenteeseen nähden liian korkealla. 
Keskustassa järvinäkymät, vanha rakennuskanta sekä etenkin suojeltu 
tervaleppäkujanne  (SL 0832)  tekevät taajamatieosuudesta erityisen viehät-
tävän. Tiejakso voisi jaksottua nykyistä paremmin keskustaosuudella. 
Toimenpiteitä voitaisiin käyttää ympäristönhoidollisia keinoja  tai  tieympäris

-töön tuotavia vähäeleisiä  rakenteita  tai  varovaista tien geometrian muutta-
mista esimerkiksi rakenteen parantamisen yhteydessä. 
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5.9  Joroinen  
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Kuva  59  Joroinen  
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Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Joroisten luonto-  ja  kulttuurihistorialliset kohteet  (20  kpl)  sijoittuvat valtatie  

I 5:n  varteen. Näistä ympäristön arvokohteista neljä  on  suojeltu seutukaa-
vassa  (SR 09.612, SR 09.626, SR 09.39, SL 09.33).  Joroisten kirkonkylä 
itsessään  on  valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa, joka  on 

I  myös Varkauden seudun eteläosan seutukaavan kulttuurimaisema-aluetta 
 (km 09.600).  Kirkonkylän alueella  on  runsaasti arvokasta vanhaa rakennus-

kantaa. Kirkonkylän ulkopuolella aivan valtatien  5  varressa sijaitsee seutu- 

I kaavan rakennussuojelukohde  Ala-pappilan tila  (SR 09.612)  sekä  Stendal 
 (SR 09.626).  

Eskelinsaaren  paikallisesti merkittävä  2  ha:n  kokoinen lehtoalue  (la 09.13) 
 sijoittuu  5-tien varteen. Lehtoalueen tienpuoeinen reunavyöhyke tulisi 

säilyttää mandollisimman luonnontilaisena eli raivaamattomana. 

Joroistenvirta  (uh  09.02) on  valtakunnallisesti merkittävä erittäin uhanalai-
sen valkoselkätikan esiintymisalue  (Il  luokan kohde). Alue sijaitsee osin 
Lamminpohjan luonnonsuojelualueella  ([S 09.03),  mikä  on  myös seutukaa

-van  suojelualuetta  (SL 09.33).  Joroistenvirta  virtaa kaakkoon  vt  5:n  ali,  ja 
 varsinainen vanha valkoselkätikan suosima lehtimetsä alkaa  n. 250  metrin 

etäisyydellä tiestä. Kohteen  ja  tien välissä  on  sähkölinja.  Nykyinen suoja- 
vyöhyke  Vt 5:lle  päin  on  riittävän leveä. 

Kilometrin etäisyydellä  Vt 5:stä  sijaitsee Kaitaisen  (MS 09.01)  valtakunnalli-
sesti merkittävä maisema-alue, joka kuuluu myös maisema-aluetyöryhmän 
mietinnön kohdeluetteloon. Muut tieympäristön arvokohteet eli arvokas 
rakennuskanta  ja  paikallisesti arvokkaat luontokohteet sijaitsevan kauem-
pana tiestä. Ne tulee kuitenkin ottaa huomioon, mikäli tiestöä parannetaan 

 tai  rakennetaan uusia yhteyksiä. 

Tiemaisema  

Joroinen kuuluu Savonselän maisema-alueen  ja  Suur-Saimaan seudun  

I  vaihettumisvyöhykkeelle.  Alueelle ovat tyypillisiä loivat pinnanmuodot, 
moreenivaltainen maaperä sekä lukuisat harju-  ja drumiiiniesiintymät. 

 Joroisten kirkonkylän pohjoispuolella kulkee maisemassa hyvin erottuva  

I  harjujakso,  joka jatkuu Kerimäelle  ja  Punkaharjulle. Joroisissa harjujakso  on 
 levinnyt paikoin laajalle alueelle, deltaksi. Joroisten kirkonkylän alue  on 

 luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi  (km 09.600). 

I Joroinen  on  perinteistä kartanoseutua,  ja  kunnan alueella  on  lukuisia mui-
takin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, kuten Järvikylän  ja Jorois- 

'  niemen kulttuurimaisemat sekä Kotkatlanden kulttuurimaisema  ja Kaitaisten 
 kylä  (MS 09.01).  Maisemallisesti alue  on  mielenkiintoista pienipiirteisen, 

vaihtelevan topografian sekä laajojen kulttuurimaisema-alueiden  ja selkei- 

I 

	

	den  maisematilojen  takia. Kartanoperinne näkyy maisemassa myös  jalo- 
puuvaltaisine tilakeskuksineen peltoalueita elävöittämässä. 
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Kunnan pohjoisosassa valtatie  23  kulkee Varkauden jälkeisellä osuudellaan 
suurimuotoisessa maastossa.  Tien  loivakaarteinen geometria  sopii hyvin 
maastonmuotoihin, vaikka tasaus  on  korkea  ja poikkileikkaus  leveä. 
Tieympäristö  on  yksitoikkoinen, pääosin havumetsää vaihtelunaan  vain 

 joitakin avohakkuuaukioita. Asutus  on  harvaa. Kunnan länsirajalla avautuu 
tiemaiseman kohokohtana harjujakson laelta näkymä  alas  laaksoon, aina 
Jäppilään asti. Maisemallisesti tiejakso ei ole  kovin  onnistunut. Erityisesti 
avohakkuualueet  ja  tien korkea tasaus ovat häiritseviä tekijöitä. 

Varkaudesta Joroisiin päin valtatie  5 on  jäykkälinjainen  ja  huonosti maas-
toon sitoutuva  tie.  Tiellä  on  pitkiä suoria jaksoja  ja  korkea pystygeometria. 

 Se  kulkee pääosin metsäisessä tieympäristössä, jossa  on  kuitenkin paikoin 
kauniita kulttuurimaisema-aukeita. Joroisten taajaman kohdalla valtatie  on 

 jäykkä, kovalinjainen  ja  korkealle tasattu. Maisematilat ovat kauniit  ja  näky-
mät säilyttämisen arvoisia. Tästä eteenpäin kunnan rajalle asti valtatie  on 

 erittäin kovalinjainen, pitkiä suoria osuuksia sisältävä  ja  maastoon huonosti 
sovitettu  tie,  jossa pystygeometria  on  korkea  ja tieympäristö  kauttaaltaan 
metsäistä  ja  yksitoikkoista. Tieympäristössä olisi tärkeä säilyttää arvoalueet, 
joita  on  erityisesti Joroisten taajama-alueen kohdalla. Vaarana tälle  on 

 alueen pirstoutuminen  ja tieympäristön mittakaavallinen  korostuminen 
uuden valtatie  5:n  myötä. Toteutuessaan uusi tielinja muuttaisi maisema- 
kuvaa merkittävästi  ja  loisi tiejaksosta entistä yksitoikkoisemman.  
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5.10  Juva  
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Kuva  5.10  Juva 

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Juvalla  kulkevan tiestön vaikutusvyöhykkeellä  on  kaikkiaan  29  luonto-  ja 
 kulttuurihistoriallista kohdetta. Eniten näitä ympäristön arvokohteita  on 

 Juvan taajamassa  ja sen  lähiympäristössä. Valtatien  14  varrella olevaan 
kotiseutumuseoon (rs  10.03)  kuuluu entinen pitäjän viljamakasiini  ja  tuuli-
mylly.  Tien lähialueella  sijaitsee myös  Partalan  kartano (rs  10.04)  ja  Piikki- 
län  tila (rs  10.02).  Samalla alueella  on  myös runsaasti Kustaan  sodan 

 aikaisia  1788-89 vallituksia (EM  kohteet) sekä Pappilanjoen  ja  Ylämäen 
 5 ha:n  kokoinen luonnonsuojelualue  (SL 10.34).  Samasta sodasta  on 

 peräisin myös Apteekkarinkankaan vallitus, joka  on  ollut todennäköisesti 
tykkivarustus  (EM 10.07). 

Myllyjoen lehtokorven  luonnonsuojelualue  (LS 10.04)  sijoittuu  vt  5:n  länsi- 
puolelle. Lehtokorpi sijaitsee Jukajärveèn laskevan Myllyjoen varsilla ka-
peana vyöhykkeenä. Lehtoalue kuuluu valtakunnallisen lehtojensuojeluoh-
jelman kohteisiin. Myllyjoen luonnonsuojelualueen säilymisen kannalta  on 
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tärkeää, että herkän suokohteen  ja  tien välissä säilytetään riittävä suoja-
vyöhykepuusto. 

Valtatie  5:n  varressa Juvan  ja  Mikkelin välisellä tieosuudella sijaitsee 
Pekurilan seutukaavassa suojeltu muinaismuisto  (SM  1 0.505).  Lähellä  em. 

 kohdetta sijaitsee myös Pekurilanjoen  1.  maailmansodan aikaisia kaivantoja 
tien molemmin puolin. 

Tiemaisema  

Juva kuuluu Savonselän  ja  Suur-Saimaan maisema-alueiden vaihettumis-
vyöhykkeelle. Kunnan eteläosa edustaa selkeästi Suur-Saimaan piirteitä. 
Pohjoisosassa, missä valtatie  5  leikkaa kunnan aluetta, maisemakuva  on 

 enemmän Savonselälle luonteenomaista. Maisema  on pinnanmuodoiltaan 
loivaa, ylävää  ja  paikoin karua. Pellot  ja  järvet ovat pieniä  pinta-alataan, 

 mutta niitä  on  suhteellisen paljon. Elävyyttä maaston muotoihin tuovat 
muutamat harjujaksot sekä kumpareiset drumliinikentät. Kunnan alueella  on 

 lukuisia valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja kulttuuriympäristöjä, joista 
mainittakoon valtatie  5:n  varressa sijaitseva Vehmaan kulttuurimaisema. 
Kirkonkylän alue  on  ollut asuttu  jo  varhain. Tärkeät kulttuuriperinteet näky-
vät maisemassa vielä tänään. 

Lounaassa  kulkeva valtatie  5 on  lyhyen jakson ajan linjaukseltaan vaihtele-
vaa  ja geometrialtaan  hyvin maastoon sitoutuvaa. Paikoin laaksokohdissa 
tien tasaus  on  korkealla.  Tien  rytmi  on  hyvä. Tiemaiseman kohokohtina 
ovat erityisesti kunnan rajalla tien linjautuminen järvenselän sivuitse sekä 
eheä savolainen kulttuurimaisemakokonaisuus rinnepeltoineen  ja kauniine 
rakennuskantoineen Slikakosken  risteyksen kohdalla. Tästä eteenpäin 
valtatie  14:n  liittymään asti valtatie  5  halkoo maisemaa kovalinjaisena, pitki-
nä suorina osuuksina, joissa tasaukset ovat korkeita. Pitkät metsäosuudet 
ovat hallitsevia, mutta mäille sijoittuva asutus rinnepeltoineen  ja  näkymät 
parantavat yleisvaikutelmaa. Valtateiden  5  ja  14 risteysalue on puoliavointa 

 ja  jäsentymätöntä ympäristöä teollisuusrakennuksineen, huoltoasemineen 
 ja isoine  tienvarsien ulkomainoksineen. Valtatie  5 on linjattu  risteyksestä 

kunnan rajalle asti maisemaan sopimattomana, viivasuorina tieosuuksina, 
jonka pystygeometria  on  korkea  ja tieympäristö  kauttaaltaan yksitoikkoisen 
metsäistä. Toimenpiteenä valtateiden  5  ja  14 liittymäalueen  parantaminen 

 on  ensimmäisellä sijalla. Tieympäristö kaipaa ympäristönhoidollisia toimen-
piteitä, jotka kannattaa tehdä vaiheittain, mielellään tienparantamisen 
yhteydessä. 

Valtatie  14  ohittaa Juvan kirkonkylän hajanaisessa taajamarakenteessa. 
Näkymä kirkolle  on  hyvä kohokohta. Taajaman jälkeen  tie  jatkuu  kova-
linjaisena ja  maisemaa hallitsevana sisältäen paljon pitkiä suoria osuuksia. 
Asutus  on  harvaa, mutta rakennuskanta pääosin vanhaa  ja  kauniisti 
maastoon sovitettu. Metsäisen tieympäristön harvoina kohokohtina ovat 
asutuksen lisäksi järvinäkymät. Härkölän risteyksen jälkeen tien geometria 
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U 
I 	 muuttuu loivakaarteisemmaksi  ja kaunlimmin  maastoa myötäilevämmäksi. 

Valtatie  14  aiotaan parantaa paikalleen. Parantamisen yhteydessä tietä 
tulee jaksottaa nykyistä paremmin valtatieltä  5  aina Sulkavan liittymään asti.  

I  Taajaman kohdalla tietä tulee kehittää katumaisena. Ympäristönhoidolliset 
periaatteet tielle  on  jo  luotu. Tavoitteena tulisi olla niiden täsmentäminen  ja 

 viimeistely. Juvan kohdalla maisemalliset arvot ovat erityisen tärkeät  

I 

	

	
tiensuunnittelussa. Valtatiestä  14  Juvan kohdalla  on  mandollista luoda 
omaleimainen  ja  kulttuuriperintöä korostava jakso.  

I 	 Juvalta  Puumalaan johtava maantie  434 on  mielenkiintoinen  ja  vaihteleva 
tieraitti.  Kapea  tie  myötäilee luontevasti maisemarakennetta vanhan tielin - 

I 
 jauksen  tavoin. Tiemaisema koostuu erilaisista elementeistä, kuten 

harjujaksosta, järvinäkymistä  ja kyläalueista rinnepeltoineen ja vanhoine 
rakennuskantoineen.  Tien  rytmi  on  erityisen hyvä. Tiejakso ei kaipaa 

' 

	

	 erityisiä toimenpiteitä. Tieluiskien hoitaminen  on  tarpeen Juvan puoleisessa 
päässä.  

Kuva  5.10/1  Valtatie  14  parannetaan lähivuosina.  Tie  sivuaa maisema!- 
lisesti  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita 
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5.11  Jäppilä  
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Kuva  5.11  Jäppilä 

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Jäppilässä  sijaitsevien tarkasteltavien teiden maantie  453:n  ja  valtatie  23:n 
 varrella  on  kaikkiaan kuusi kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta, joista 

yksi  on kulttuurimaisemakohde  ja  muut arvokkaita vanhoja rakennuksia. Kir-
konkylän eteläpuolella tien (mt  453)  varrelta avautuu laaja peltomaisema 
talouskeskuksineen. Tämän paikallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen 
kohteen (rs  11 .03)  toinen talouskeskus Nurkkala sijaitsee Pieksämäen tien 
varressa  ja  toinen eli Mäntylän talouskeskus Joroistentien varressa. 
Maanteiden risteyksessä olevalla mäeltä sijaitsee kaupallisten toimintojen 
keskus Puotimäki  (km 11 .01),  joka  on  valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurimaisemakokonaisuus. 

Pieksämäen tien varressa sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tilat 
(rs  11.13  ja rs  11.14)  rajoittuvat tiehen. Näistä toisen eli Heinäselän tilan (rs 

 11 .14) pihapiiriä  reunustaa aittarivi sekä kuusi-  ja lehtikuusiaita,  jotka myös 
kuuluvat säilyttämisen arvoiseen talonpoikaispihapiiriin. 
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Tiemaisema 

- 	 Jäppilä kuuluu Savonselän maisema-alueeseen. Maisemakuva  on pienipiir- 

I 	 teisen  vaihtelevaa. Kirkonkylä  on  rakentunut pitkälle harjujaksolle, joka  on  
osa Joroisista  Punkaharjulle ulottuvaa harjumuodostumaa. Alueella  on 

 myös paljon drumliinisoituneita moreenikenttiä, jotka antavat vaihtelua  
I 	 pinnanmuotoihin.  Kokonaisuutena ympäristö  on  metsäistä  ja  melko karua. 

Kirkonkylä  on  säilyttänyt perinteisen ilmeensä  ja mittakaavansa. Kirkonmäki  

I 	 ja Puotinmäki  onkin luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympä- 
ristöksi  (km 11 .0 1).  Alue sijaitsee pääteiden tuntumassa. 

Kunnan eteläosassa kulkeva valtatie  23 on geometrialtaan  hyvä  tie,  joka 
 on linjattu suurimuotoiseen vaaramaastoon. Tien  tasaus  ja poikkileikkaus  

I 
 ovat hyviä. Mielenkiintoa tiemaisemaan luovat vaihtelevat näkymät moree-

nimäiltä. Maisemavauriona  on  iso sorakuoppa,  ja  samalla kohdalla tiehen 
liittyvät korkeat, viimeistelemättömät leikkaukset kunnan rajan läheisyy - 

U 

	

	
dessä  idästä tultaessa. Sorakuopan maisemointi  ja  osittain tienvarsipuuston 
hoitaminen ovat tiejaksolla tehtäviä toimenpiteitä.  

I 	 Maantie  453 on Jäppilän  kirkonkylästä Pieksämäen mlk:n rajalle asti kaut- 
taaltaan erityisen viehättävä tiejakso. Kapea  tie polveilee maastonmuotoja 

 seuraten,  ja  tasaus  on  luonteva. Tiemaisemassa vaihtelevat mielenkiintoi - 

I  sesti  avoin pelto  ja  suljetut metsäosuudet. Rakennuskanta  on  pääosin 
kaunista vanhaa puutaloarkkitehtuuria, mutta myös uusia omakotitaloja  on 
sopusointuisesti  maisemaan sijoitettuna. Erityisen kaunis kohta tiemaise

-massa  on  kirkonkylän lounaispuolinen kulttuurimaisema. Tieympäristön 
pienipiirteisyys  ja  vaihtelevuus ovat arvoja, jotka tulisi säilyttää nykyisellään.  

I 
5.12 Kangaslampi 

I 	 Kangaslammen  kunnan alueella ei ole sellaisia teitä, joiden keskimääräinen 
vuorokausiliikenne  olisi suurempi kuin  1 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Tästä syystä kunnan alueella ei tehdä tieympäristön luonto- maisema-  ja  

I  kulttuurihistoriallisten kohteiden nykytilan selvitystä. Taajama-alueen teitä  ja 
 maisemaa  on  käsitelty tarkemmin kyseisen liikenneympäristön tila-selvityk-

sen osassa Maaseututaajamat.  

I  
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5.13  Kangasniemi  
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Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Kangasniemen poikki luoteesta kaakkoon kulkevan valtatie  13:n  varrella  on 
 kaikkiaan  14  luonnoltaan  tai  kulttuurihistorialtaan  arvokasta kohdetta. 

Näistä rakennuskohdetta  on  vanhaa  ja  suojelun arvoista rakennuskantaa. 
 Tien  varrella sijaitsevat luontokohteet ovat vesistökohteita. 

Papumäen (rs  13.19)  sukutila  on  valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu 
tila. Makkolan entinen koulu (rs  13.29)  ja Jalassyrjän  talonpoikaistalo (rs 

 1 3.34)  taas ovat paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja. Kangasniemen taaja-
ma-alueen reunamilla  on  Salmelan seutukaavassa suojeltu tila  (SR 
13.623).  Vuojakosken  kohdalla sijaitsee paikallisesti merkittävä Vuojakos

-ken  saha (rs  13.09)  ja  itse Vuojakoski (kay  13.309),  joka  on  kalataloudelli-
sesti  arvokas vesistö. 

Kalataloudellisesti  arvokas Slikajoki (kay  13.301)  virtaa tien ali. Siikajoki  ja 
Kokkoniemenjoki (kay  13.306)  kuuluvat molemmat Puulan kalastusaluee

-seen.  Tieliikenteen haittavaikutus  em.  kohteille  rajoittuu mandolliseen säi-
liöauto-onnettomuuden tuomaan pilaantumisriskiin. Vuojakosken (kay 

 13.309)  lähellä  on  myös Nimetön suolampi (apv  13.02),  jonka Mikkelin vesi- 
ja ympäristöpliri  on  inventoinut  arvokkaana pienvetenä. Tämä umpeenkas-
vava luonnontilainen lampiekosysteemi säilyy, mikäli  sen reunapuuston 

 annetaan kehittyä nykyisellään tielle päin. Sitä ei tule raivata, vaan  se  tulee 
säilyttää suolampea suojaavana puustona. 

Läsänkosken  ja Vuojakosken  välissä tien vieressä sijaitsee Kaijansuon  1 5 I ha:n  kokoinen vanha metsäalue  (la 13.03).  Läsänkoski  on  seutukaavassa 
suojeltu luonnoltaan  ja maisemaltaan  arvokas jokialue (SU4  15.38),  josta  2 

I ha  sijaitsee Kangasniemen puolella, loput Mikkelin mlk:ssa. Läsänkosken 
rannalla sijaitsee seutukaavassa suojeltu vanha rakennusryhmä  (SR 
13.610)  osana uudemman tilan pihapiiriä.  

I 
I 	 Kangasniemi kuuluu Lounais-Savon järviseudun  ja Savonselän  maisema- 

alueiden vaihettumisvyöhykkeelle. Alueelle ominaista ovat ruhjelaaksojen 
aikaansaama sokkeloinen  ja  vaihteleva maisemakuva sekä rehevät metsä- 

I alueet  ja  niiden väliin jäävät peltoalueet. Valtatien  13  sivuun jäävä Kangas-
niemen kirkkoympäristö  on  osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kultuuri - 

I 
 ympäristöksi.  Yleisesti ottaen alueen tiestö noudattelee hyvin maisemara-

kennetta. Kangasniemen kirkonkylä  on  edustava, rakenteeltaan suhteelli-
sen eheänä säilynyt keskus. Maisemallisesti alue  on  erittäin kaunis.  

I Valtatie  13  kulkee kunnan läpi tiemaisemaltaan  ja geometrialtaan  hyvin sa-
manlaisena; erilaisia jaksoja ei juurikaan erotu lukuunottamatta Kangas-
niemen taajaman kohtaa.  Tien  loivakaarteinen geometria  sopii maastoon, 
mutta korkea tasaus  ja  leveä poikkileikkaus antavat sille kovalinjaisen 
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ilmeen. Tieympäristö  on  hyvin yksitoikkoista, metsäistä  ja  melko asumaton
-ta. Virkistäviä pilkanduksia  pitkiin metsätaipaleisiin luovat muutamat järvinä-

kymät. Vaihtelua tieympäristöön tuovat Kangasnimen taajamasta 
luoteeseen sijoittuvat kallioleikkaukset Mannisenkylän tienristeyksen 
kohdalla sekä rakennuskannaltaan kaunis Synsiön kylämaisema 
peltoineen. Kangasniemen kirkonkylän ohittava jakso  on  vaihteleva  ja 

 mielenkiintoinen pelto-  ja järvinäkymiensä  ansiosta. Kangasniemen 
kirkonkylään kääntyvien teiden liitttymiä tulisi selkeyttää  ja  niiden 
ympäristöä parantaa  mm.  istutuksin  ja ryhdittämällä epämuotoisia  alueita.  

Kuva  5.13/1  Valtatie  13:n  voimakkaita kallioleikkauksia Kangasniemen 
kunnan alueella 
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Kuva  5.14  Kerimäki 

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Kerimäellä  olevat luonto-  ja  kulttuurihistorialliset kohteet sijoittuvat valtatien  

I 14  ja kantatien  71  varrelle. Kerimäen kirkonkylässä olevat kohteet ovat 
sijoittuneet keskustan kautta kulkevien paikallisteiden  15370  ja  15371 

I 

	

	

läheisyyteen. Kaikkiaan Kerimäen alueella  on 24  kohdetta, joista muinais- 
muistoja  on 9,  rakennuksia  8,  maisemallisia kohteita  2  ja luontokohteita  5. 

I 	 Kerimäen Anttolan alue  vt  14:n  ympärillä  on kulttuurihistorialtaan, luonnol- 
taan  ja maisemaltaan  arvokasta seutua, jossa tienpidon  ja  liikenteen suun- 
nittelussa tulee olla erityisen varovainen. Kerimäen Anttolan kohdalla sijait - 

I  see 6  muinaismuistolain nojalla rauhoitettua uhrikiveä eli kuppikiveä  (SM 
 14. 514, 515, 516, 522, 524, 525)  aivan valtatien  14  läheisyydessä. Samal-

la alueella  on  myös Kallunmäen  (EM 14.03)  vanha pitäjän keskuspaikka,  

I mandollisesti  jo pakanuuden  ajoilta asti: Paikalla  on  myös sotavarustusta 
Kataanmäellä  1700-luvulta.  Vt  14:n  läheisyydessä  sen  eteläpuolella  on 

 myös valtakunnallisesti merkittävä maisemansuojelukohde Lamminmäen 
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niittykumpu  (MS 14.01),  joka oli ehdolla myös maisemansuojelutyöryhmän 
mietintöön. 

Anttolan  ja  Silvolan risteyksen välissä  on  myös luonnonsuojelullisesti arvo-
kas erittäin uhanalaisen valkoselkätikan  (I 1k  kohde) esiintymisalue  (uh 

 14.04).  Tämä metsäalue  (uh  14.04)  sijoittuu  vt  14:n  eteläpuolelle melko 
lähelle tietä.  Tien  ja kohdealueen  välinen vyöhyke  ja  itse kohdealue tulee 
säilyttää mandollisimman luonnontilaisina, eli tien  ja  tikka-alueen väliselle 
tiealueelle annetaan kehittyä suojapensaikko  ja  raivausta väItetään. 

Kerimäen kirkonkylässä  on  arvokasta rakennuskantaa. Itse Kerimäen kirkko 
 (SR 14.601),  joka  on  maailman suurin puukirkko sekä sataman venevajat 

 (SR 14.602)  ovat seutukaavan suojelukohteita. Myös  koko  kirkon  ja  sata-
man maisema  on  valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa  (km 
14.01).  Kirkonkylän eteläpuoleinen Jouhenlahti (Ia  14.01) on  linnustoltaan 

 arvokas  ja  paikallisesti merkittävä lahti, jonka eliöstö  on  muuttunut viime 
vuosina  veden  laadun huonontuessa. 

Kirkonkylän pohjoispuolella kantatie  71:n  varressa sijaitsevat Kuonanluhdan 
seutukaavassa oleva luonnonsuojelualue  (SL 14.34)  ja sen  reunassa tien 
varressa oleva pienempi Kuonanluhdan maakunnallisesti merkittävä suo 

 (LS 14.02).  Mikäli kantatietä  71  joskus parannetaan, tulee suo reunan 
vesiolosuhteet säilyttää muuttumattomana, ettei suon reuna kuivu. Edelleen 
Kiteelle päin mentäessä  jää  kt  71:n  itäpuolelle Härkövuoren 
valtakunnallisesti merkittävä uhanalaisen valkoselkätikan esiintymisalue  (uh 

 14.01) n. 100-1 50 m  päähän tiestä. 

Tiemaisema  

Kerimäki kuuluu Suur-Saimaan maisemamaakuntaan, joka  on  vesistörikas
-ta, selkeiden harjujaksojen ja drumliinimäkien luonnehtimaa  aluetta. Metsät 

ovat karuja, mäntyvaltaisia. Kerimäen kirkonseutu  on  luokiteltu valtakunnal-
lisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Kirkonkylän kyläkuvassa komea 
puukirkko onkin tärkeä maamerkki. Maisemallisesti arvokkaita alueita ovat 
Kerimäen kirkonkylän kulttuurimaisema-  ja ranta-alueiden  (km 14.01)  lisäksi 
Anttolan laajat, valtatien  14  varteen sijoittuvat maisemakokonaisuudet. 

Savonlinnasta päin tultaessa valtatie  14 on  kovalinjainen  ja geometrialtaan 
 huono  ja tiessä  on  paljon pitkiä suoria osuuksia. Kantatie  71:n  risteykseen 

asti vaihteleva  ja  kaunis ympäristö luo tielle hyvän  ja  mielenkiintoisen  ryt-
min.  Kohokohtana  on  Anttolan  kulttuurimaisema,  jota kovalinjainen  tie 

 pirstoo  kulkien korkealla penkereellä pellon yli. Kantatie  71:n  risteyksen 
jälkeen valtatien  14  tieympäristö  muuttuu yksitoikkoiseksi  ja metsäiseksi. 

 Kohokohtana  on  avoin kulttuurimaisema mäellä Silvolan tienristeyksen 
kohdalla. Tieympäristöä voisi viimeistellä erityisesti liittymien  ja  linja-autopy-
säkkien alueilla. 
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Kantatie  71 on geometrialtaan  loivasti kaarteleva  ja  sopii kohtalaisesti 
maaston muotoon.  Tie on mittakaavallisesti  leveä korkean tasauksen  ja  le-
veiden pientareiden  ansiosta. Metsäosuudet hallitsevat tiemaisemaa.  Tien 

 rytmi  on  hyvä  ja  linjaus vaihteleva. Lyhyet sillanomaiset pengertiet salmien 
 ja lahtien  yli ovat tyypillisiä kohokohtia. Ruokolanden tienristeyksen kohdal-

la tiemaisemaa pilaavat korkeat leikkaukset  ja pengerrykset.  Kerimäen 
kirkonkylää ennen olevat laajat peltoaukeat molemmin puolin tietä ovat 
tärkeä maisemaelementti. Maantie  474:n  risteyksestä lähtien kantatien  kova 
linjaisuus  korostuu, koska tieympäristö muuttuu metsäisemmäksi  ja  yksi-
toikkoisemmaksi. Hieno osuus tällä jaksolla  on pengertie Ruosteselän  ja 
Ängervöisen  välillä, josta  on  vaikuttavat näkymät avoimille järvenseliUe. 

Kerimäen taajaman liittymäalueita tulisi jäsentää  ja havainnoida  paremmin, 
esimerkiksi puuryhmillä  tai  -riveillä. Taajama-alueella kantatien ympäristön- 
hoidon tasoa tulisi nostaa nykyisestä. Parantamistoimenpiteet tulee keskit-
tää erityisesti liittymäalueisiin. 

Paikallistie  15370 on  Kerimäen taajamatie. Paikallistie alkaa taajama-atu-
eelta, jossa kevytväylä kulkee erotettuna tien varrella,  ja  kokonaisuus  on 

 melko huonosti sitoutunut maastoon. Taajama-alueen ulkopuoleHa  tie 
 kaartaa järven rantaan,  ja  on  kapeana  ja  maastoa myötäilevänä erityisen 

viehättävä. Etelästä lähestyttäessä kirkko näkyy vaikuttavasti. Tietä aiotaan 
parantaa lähivuosina. Suunnitelmissa esitetyt ympäristölliset toimenpiteet 
eivät ole riittäviä kokonaisvaikutelman parantamiseksi. Niitä tulisikin 
tarkistaa rakentamisen aikana. 

Kerimäen länsinurkkauksen leikkaava jakso maantiestä  471 on kovalinjai-
nen,  sisältäen suoria, pystygeometrialtaan korkeita  ja  huonosti maastoon 
sopivia tieosuuksia, joissa  on  korkeita leikkauksia. Tiemaisemassa  on  sen 

 sijaan vaihtelevasti avoimen  ja suijetun  tilan vuorottelua sekä kauniita kult-
tuurimaisema-alueita. Kyseinen jakso  on  tyypillinen esimerkki hyvässä mai-
semassa kulkevasta pääosin huonosti toteutetusta tiestä. 
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Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Mikkelin maalaiskunta ympäröi Mikkelin kaupunkia "kuin reikäleipä", jonka 
seudun tärkeimmät tiet ovat paloitelleet. Teiden varsille sijoittuvat kohteet 
jakautuvat  varsin  tasaisesti tiestön varsille. Tarkasteltavaan tiestöön kuulu-
vat  vt  5,  vt  13,  kt  62,  kt  72  ja mt  431.  Ympäristön arvokohteista, joita  on 

 kaikkiaan  42,  kolmannes  on  luonnonsuojelullisia  kohteita  ja  loput  2/3 
 kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa  tai  muuta kulttuurikohdetta 

(maisema, muinaismuisto). 

Valtatien  13  varrella sijaitsevista kohteista mainittakoon myös osittain Kan-
gasniemen alueella oleva Läsänkosken (SU4  15.38)  maisemaltaan  arvo-
kas jokialue. Paikallisesti merkittävä Harjumaan kylämaisema  (km 15.02) 

 sijoittuu molemmin puolin Mikkeli - Kangasniemi -tietä. Aivan tien varressa 
sijaitsevat myös Pekkalan (rs  15.52)  ja  Porkkalan (rs  15.50)  kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaat rakennukset. 

' 	 Kantatien  72  varteen sijoittuu kaksi seutukaavan luonnonsuojelualuetta 
Hujastenlampi  (SL 15.35)  ja Suurisuo  (SL 15.37).  Suurisuon  kohdalla tulee 
kiinnittää huomiota suoalueen tienpuoleiseen ympäristöön  ja  välttää suota  

I 

	

	
kuivattavia ojituksia. Kantatie  72:n  varteen  jää  myös Hietajärven maalaista- 
lo (rs  15.42),  joka  on  paikallisesti merkittävä rakennuskokonaisuus. 

Valtatie  5:n  ympäristössä olevat kohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta rakennuskantaa. Mäntyrannan todennäköisesti rautakautinen poltto-
kalmisto  (SM  1 5.504)  ja Piiparinmäen ryssänuunit (SM  15.511)  sijaitsevat 
uuden ohitustien  (Vt  5)  varrella. 

Valtatielle  13  rajoittuu Kotilan entisen majatalon (rs  15.43)  pihapiiri.  Porras- 
salmen harju  ja Surmasalmen  niemi  (SL 15.30)  ovat  jo  v. 1947 

 luonnonsuojelulain  nojalla rauhoitettu luonnonkaunis  ja  historiallisesti 
arvokas alue.  Em.  kohde  on  myös seutukaavan suojelukohde. 

Tiemaisema  

Mikkelin maalaiskunta sijoittuu maisema-alueiden vaihettumisvyöhykkeelle 
kuten Mikkelin kaupunkikin. Alue  on  Lounais-Savon järviseudun, Suur-Sai-
maan seudun  ja Savonselän  maisema-alueiden vaihettumisvyöhykettä. 
Maalaiskunnan alue  on  näin  ollen  tärkeä maisemallinen  ja  myös liikenteelli-
nen solmukohta. Maisernakuva  on  lähinnä Lounais-Savon järviseudun 
maisemalle tyypillistä ruhjelaaksojen muovaamaa, moreenipeitteistä mai-
semaa rehevine metsineen  ja  laajoine viljelymaineen. 

Otavan maatalousoppilaitos  on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi 
kulttuuriympäristöksi. Vanhan valtatie  5:n  varteen sijoittuu joitakin arvo- 
kohteita  ja  näköalapaikka. Maisemakuva  on  lyhyesti sanottuna täynnä 
vastakohtia. 
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Valtatie  5  tulee Mikkelin maalaiskunnan alueelle lounaasta  ja  kulkee  pie-
nipiirteisessä  maastossa kovalinjaisena  ja  raskaana tierakenteena maas-
tonmuotoja vasten linjattuna. Positiivista  on tiegeometrian loivakaarteisuus. 
Tiemaiseman  vaihtelevuuden, peltojen  ja metsäosuuksien vuorottelun  sekä 
asutuksen vuoksi  tie rytmittyy  hyvin. Mikkelin kaupungin alueen jälkeen 
valtatie  5  jatkaa koilliseen loivasti kaarrellen  ja  maastoon melko hyvin sijoit-
tuneena. Laaksokohdissa tien tasaus  on  korkealla.  Tien  linjaus  on  vaihte-
leva  ja  mielenkiintoinen, kohokohtina ovat mäille sijoittuvat avoimet kulttuu-
rimaisemat. Rakennuskanta  on  pääosin sopusointuista, maatiloja  ja  vanhaa 
pientalorakentamista. Paikoin tieympäristö kaipaa ympäristönhoidollisia 
toimenpiteitä. 

Valtatie  13  Mikkelistä luoteeseen eli Kangasniementie  on  kauttaaltaan 
kovalinjainen  ja  yksitoikkoinen tieosuus, jonka hyvänä puolena  on  loiva-
kaarteinen, sujuvalinjainen geometria. Mikkelistä etelään kulkeva osuus 
kulkee kauniissa peltomaisemassa,  mm. Annilan  kartanon peltojen sivuitse. 
Porrassalmen tienristeyksen jälkeen alkaa metsäinen osuus, jossa tien 
kovalinjaisuus korostuu suoran linjauksen, korkean pystygeometrian  ja 
tasauksen  sekä leveän poikkileikkauksen vuoksi. 

Kantatie  62  Mikkelistä kaakkoon  on linjattu  maaston suuntautuneisuutta 
vasten  ja  on pystygeometrialtaan  melko korkea. Vaihteleva tiemaisema 
järvinäkymineen sekä pelto-  ja metsäosuuksineen  luo tielle miellyttävän 

 rytmin. 

Kantatie  72 on  jaksolla Mikkelistä pohjoiseen kovalinjainen korkeine tasa-
uksineen  ja leveine poikkileikkauksineen. Loivakaarteisen geometriansa ja 

 kauniin, vaihtelevan tiemaisemansa ansiosta tällä alkujaksolla  on  hyvä 
rytmi. Hiirolan kylä kauniine vanhoine rakennuskantoineen  on  tärkeä etappi, 
jonka jälkeen tieympäristö muuttuu pian metsäiseksi  ja  harvaan asutuksi. 
Yksitoikkoisen tiemaiseman johdosta tien kovalinjaisuus korostuu. 

Maantie  431  Mikkelistä Hirvensalmelle päin  on  vaihteleva  ja  miellyttävä 
tielinjaus, joka kohtalaisen hyvin noudattelee melko pienipiirteistä maas-
tonmuotoa. Paikoin tasaus  ja pystygeometria  ovat hieman korkealla. Haja-
nainen asutus tien varrella koostuu pääasiassa pientiloista. Otavan taaja-
man kohdalla  tie on  liian korkealla taajamarakenteeseen nähden  ja  liiaksi 
läpikulkutien luonteinen.  
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Kuva  5.16  Mäntyharju 

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Mäntyharjun kirkonkylä sijaitsee valtatie  5:n kaakkoispuolella  maanteiden 
 416, 417  ja  419 risteyskohdassa. Tieympäristön  arvokkaat luonto-  ja  kult-

tuurihistorialliset kohteet, joita  on  kaikkiaan  38 kpl kasaantuvat  selvästi 
kirkonkylän alueelle. Suurin  osa tarkastelluista arvokohteista  on  vanhaa 
rakennuskantaa  (26 kpl),  muinaismuistoja  on  kolme, maisema-alueita kolme 

 ja luontokohteita  yhteensä kuusi kohdetta, 

Valtatie  5:n  varrella sijaitsevista kohteista tärkein  on Pyhäniemen  alue, joka 
 on  monipuolinen luonnoltaan  ja maisemaltaan. Pyhäniemen  alueella  on 

 valtakunnallisesti merkittävä Pyhäniemen kaskikoivikko  (MS 16,01),  joka  on 
 maisema-aluetyöryhmän mietinnössä mainittu  80 ha:n  kokoinen arvokas 

maisema-alue. Pyhäniemen talo kuuluu  em.  maisema-aluekokonaisuuteen. 
Samainen kaskikoivikko  on  myös luonnonsuojelullisesti arvokas metsäluon

-non  ja eläimistön  suojelukohde (LSV  16.01),  joka  on  ostettu valtiolle suoje-
lualueeksi. Tämä alue  on  valtakunnallisesti merkittävää uhanalaisen vaIko-
selkätikan esiintymisaluetta  (uh  1 6.01).  Alue käsittää vanhoja kaskimetsiä 
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Pyhäniemen  tilan  ja kosken  läheisyydessä.  Koko  Pyhäniemen  alue tulee 
ottaa huomioon, kun viitostietä lähdetään parantamaan. Pyhäniemen alue 
tulisi säilyttää mandollisimman ehyenä kokonaisuutena  ja  välttää  sen  tien 

 (Vt  5)  läheisten reuna-alueiden muuttamista nykyisestään esim. leventämäl-
lä nykyistä tietä Pyhäniemen puolelle  tai  rakentamalla mitään uusia pie-
nempiä tieyhteyksiä maisema-alueen  (MS 1 6.01)  halki. Valkoselkätikka 
esiintyy myös maantie  419:n  varressa Luhtasen kohdalla kauempana tiestä 

 sen  pohjoispuolella (uhl9).  

Vt  5:n  varrella sijaitsee kalataloudellisesti arvokas Volanjoki (kay  1 6. 304)  ja 
sen  rannalla Volan mylly (rs  16.45),  joka  on  paikallisesti merkittävä kohde. 

Maantie  419  kulkee Miekankosken (SU4  16.36)  kautta, joka  on  maisemal-
taan  arvokas koskialue. Miekankosken alueella  on  myös kaivantoja esihis-
torialliselta ajalta  (EM 16.04)  molemmin puolin tietä. Saavuttaessa Mänty-
harjun kirkonkylään  jää  tien (mt  41 9)  varteen lukuisia vanhaan keskustaan 

 (km 1 6.603)  kuuluvia seutukaavassa suojeltuja kulttuurihistoriallisia raken-
nuksia  (SR 16.612, 601, 605, 609, 607, 606, 602),  joista näkyvimpiä  on 
mm.  nykyisin taidekeskuksena toimiva Salmela  (SR 16.605).  Keskusta- 
alueella  on  näiden lisäksi vielä muita paikallisesti merkittäviä rakennuksia 
(rs-kohteet). Kiepinsalmen eteläpuolella molemmin puolin maantietä  416 on 

 Asemankylän  1.  maailmansodan aikaisia punaisten louhimia taisteluasemia 
 (EM 1 6.12).  Kauempana tiestä Vuoriniemeltä löytyy lisää taisteluvarustuksia 
 (EM 16.11).  

Tiemaisema  

Mäntyharju kuuluu Lounais-Savon järviseudun maisema-alueeseen,  ja  on 
 järviluonnoltaan  vaihtelevaa, kallioista  ja rehevämetsäistä suurmaisemaa. 
 Mäntyharjun vanha keskusta  ja asemanseutu  on  luokiteltu valtakunnallisesti 

arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. 

Kunnan pohjoisosaan sijoittuva valtatie  5 on  pääosin hyvin yksitoikkoinen, 
metsäinen  ja kovalinjainen tiejakso. Selänteellä kulkevalla  tiellä eivät korke-
usvaihtelut ole  kovin  suuret, mutta tielinjaus  on  silti suurimmaksi osaksi 
korkeuskäyrien vastainen. Hirvensalmen rajaa lähestyttäessä maaston 
korkeuserot  ja  tien pystygeometria voimistuvat. Tiemaiseman kohokohtana 

 on  Vihantasalmen siltaympäristö.  

Valtatieltä  5  Mäntyharjun keskustaan vievä maantie  419 on  erityisen vie-
hättävä tieosuus, joka myötäilee pienipiirteistä maisemarakennetta luonte-
vasti.  Tien  rytmi  on  miellyttävä johtuen vaihtelevasta tieympäristöstä.  Tie- 
maisemassa vuorottelevat lyhyet metsäiset osuudet  ja  avoimet kulttuurimai-
semat hajanaisten kylien yhteydessä rinnepeltoineen  ja kauniine  rakennus-
kantoineen. Yksi tiemaiseman kohokohdista  on  Miekankoski (SU4  16.36). 

 Tieympäristö  on  kaunis sellaisenaan eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä.  
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I 
I 	 Mäntyharjuun  valtatieltä  5  kulkeva maantie  416 on selänteellä  kulkeva yksi- 

toikkoinen  ja kovalinjainen  tie,  jonka metsäistä tiemaisemaa  vain  harvat 
peltoaukeat ja  asutus pilkkovat.  Tien geometria on loivakaarteinen,  mutta 

'  tiemaisemassa  voimakas. Tietä  on  parannettu hiljattain Mäntyharjun taaja-
man kohdalla. Parantaminen  on  onnistunut hyvin.  Tien  pohjoisosaan kaivat-
taisiin lisää istutuksia.  Tie  tulisi parantaa kirkolle asti nykyisen jatkeena. 

Maantie  417 on  maantien  416  kaltainen, mutta paremmin maastoon sovi-
tettu  ja  poikkileikkaukseltaan kapeampi. Metsäisessä tiemaisemassa  on 

 vielä vähemmän vaihtelua, peltoja  tai  asutusta kuin maantiellä  416. Tiejak-
so  kaipaa parantamista keskustajaksolla, missä tien mittakaava  on  turhan 

 leveä taajamarakenteessa kulkevana. 

Valtatie  13-15 on  luonteeltaan hallitseva leveine poikkileikkauksineen  ja 
korkeine tasauksineen.  Tie  kulkee harvaan asutussa selännemaastossa. 

 Tien geometria on  vaihteleva  ja  maastoon hyvin sopiva. Kohokohtana  on 
Korpijärven  kohta, jossa tielle avautuvat näkymät järvelle tien itäpuolelle. 
Kaunein  on Tommolansalmen  kohta.  

Kuva  5.16/1 Miekankoski  maantiellä  419 on  maisemallisesti arvokas 
ympäristö 
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Kuva  5.17  Pertunmaa 

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Pertunmaan  kunnan tarkasteltava tiestö rajoittuu  sen eteläosan  kautta 
kulkevaan viitostiehen. Tieympäristön luonto-  ja  kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita kohteita  on  yhteensä  vain  yhdeksän. Arvokkaaseen 
rakennuskantaan kuuluu näistä kaksi eli paikallisesti merkittävä Kuortissa 
oleva Kunnalliskodin rakennus (rs  17.14)  sekä tien vieressä oleva 
Kukkamaan maatila (rs  17.18).  Vanha Kuortti  - Koirakivi maantie  on 

 kappale kulttuurihistoriallisesti arvokasta vanhaa Suurta Savontietä, joka  on 
 myös seutukaavan kulttuurimaisemakohde  (km 17.611).  

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita merkittävämmiksi nousevat 
tieympäristön luontokohteet  ja  aivan erityisesti erittäin uhanalaisen vaIko-
selkätikan esiintymisalueet  (uh  17.01,  uh  17.07,  uh  17.06,  uh  17.05  ja uh 

 17.03).  Tärkein näistä alueista  (I  luokan kohde) sijaitsee aivan viitostien 
pohjoispuolella Paason Seppälänjoen kohdalla  (uh  17.01).  Tämä kohde 
kuuluu valkoselkätikan suojeluohjelman kohdealueiden alustavaan ehdo-
tukseen. Tämä lahopuita sisältävä lehtimetsärinne tulee säilyttää mandol- 
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lisimman ehyenä  ja luonnontilaisena  sekä esitetyssä laajuudessaan. Viitos-
tien parantamissuunnitelman (yleissuunnitelma) vaikutusselostuksessa 
välille Lusi - Kuortti (TIEL Mikkelin tiepiiri  1992)  todetaan suunnitellun tien 
pienentävän valkoselkätikan elinaluetta  n. 5 %  nykyisestään. Uuden met-
sän reunan avaaminen  ja  siitä aiheutuva valo-  ja  tuuli-ilmaston muutos 
tulevat muuttamaan mikroilmastoa leveältä vyöhykkeeltä kohteen sisällä. 
Tällä voi olla vaikutusta lajin viihtyvyyteen. Valkoselkätikan viihtymisen 
edellytyksenä  on puolivaloisa  ja  runsaasti lahoavaa lehtipuuainesta sisäl-
tävä metsikkö.  Vt  5:n yleissuunnitelmassa  esitettyyn tietä reunustavan van-
han metsän siistimiseen (perkaamiseen) Seppälänjoen alueella ei tulisi 
ryhtyä, vaan tien  ja valkoselkätikkametsän  välisellä vyöhykkeellä tulee säi-
lyttää luontaisesti kehittyvä lehtipuupensaikko. Muut valkoselkätikan esiin-
tymisalueet  (I!  luokan kohteet) sijaitsevat kauempana nykyisestä tiestä. 
Lähimpänä tietä  (vt  5)  näistä kohteista sijaitsee  osa Anettun lehtimetsäalu-
eista (uh  17.05) Kuortin  taajaman eteläpuolella. 

Seppälänjoen  pohjoispuolella viitostien varressa oleva Suurvuoren lehto- 

I  kohde  (la 17.01) on  kaksiosainen, koska alueella  on  tehty hakkuita. Kohde 
 on  mainittu lehtojensuojelutyöryhmän mietinnössä maakunnallisesti arvok-

kaana. Viitostien parannussuunnitelman (TIEL Mikkelin tiepiiri  1992) mukai- 

I 

	

	
nen  linjaus kulkee alueen reunan halki, mikä tulee toteutuessaan vähentä- 
mään alueen luonnonsuojelullista arvoa.  

I  
Pertunmaa kuuluu Lounais-Savon järviseudun maisema-alueeseen  ja edus- 

I taa  hyvin maisema-alueelle ominaisia piirteitä: vesien, kumpareisten metsi-
en  ja  peltojen vuorottelemaa, vaihtelevaa aluetta. Pertunmaan kirkonkylä 
sijoittuu harjujaksolle. Kunnan alueella Suuri Savontie välillä Kuortti-Mie - I kansalmi on  osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.  

I 	 Kunnan eteläosan läpi kulkeva valtatie  5 on  luonteeltaan kovalinjainen  ja 
pystygeometrialtaan  pääosin melko korkea, mutta sisältää yksitoikkoisten 
metsäisten selännejaksojen lisäksi myös maisemaltaan vaihtelevia  tie- 

I  osuuksia. Tiemaisemaltaan hyviä jaksoja ovat kunnan lounaisrajalta alkava 
järvinäkymiltään hieno osuus sekä Kuortin kylän avoin maisematila virkistä-
vänä etappina pitkän metsätaipaleen jälkeen. Kuortin taajaman kohdalla  

I  kulkee vanha valtatie  5,  jonka ympäristö  on  miellyttävä, raittimainen. Valta-
tie  5  ympäristö taajaman kohdalla  on mittakaavallisesti  väljä. Suunniteltu 
valtatie  5:n  uusi linjaus kulkisi nykyisen tien eteläpuolella. Toteutuessaan  

I tien siirtymisen maisemallisiin vaikutuksiin tulee kiinnittää erityisesti 
huomiota.  

I Maantie  426 Pertunmaan kirkonkylälle on  pienimittakaavainen  ja  maastoon 
hyvin sovitettu  tie. Tieympäristö  valtatieltä  5 on  metsäistä teollisuusaluetta,  

I 	 jossa  on  hieman epämääräinen umpeenkasvaneisuuden leima. Tiemaise- 
ma on  pääosin metsäistä  ja peltoalueet  pienehköjä. Taajamaa edeltävä 
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tiejakso  kulkee omaleimaisesti kapean harjun korkeimmalla kohdalla. Taa-
jaman kohdalla tietä  on  hiljattain parannettu. Ympäristö ei vaadi erityisiä 
toimenpiteitä. Muutamat yksittäispuuistutukset taajama-alueen tieympäris-
tössä parantaisivat tiemaisemaa.  

Kuva  5.17/1  Valta tien  5 jäykkälinjaista  ympäristöä lähellä Heinolan mlk:n 
rajaa 

Kuva  5.17/2 Pertunmaan taajamatienä  kulkeva maantie  426 on  parannettu 
onnistuneesti  
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Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Pieksämäen kaupunkia ympäröivän Pieksämäen maalaiskunnan kautta 
kulkevan tarkasteltavan päätieverkon  (Vt  23,  kt  72,  mt  447  ja mt  453)  varrel-
la  on  kaikkiaan  32  luontonsa, maisemansa  tai  kulttuurihistoriansa  puolesta 
arvokasta kohdetta. Seutukaavamerkinnällä suojeltuja alueita  ja  kohteita  on 

 näistä  1 3.  Suurin  osa  näistä ympäristön arvokohteista sijaitsee muutaman 
sadan metrin etäisyydellä tiestä. Tarkastelussa keskitytään tärkeimpiin 
tiestöä lähinnä oleviin kohteisiin. 

Muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kivikautisen asuinalueen jäänteitä 
löytyy runsaasti  vt  23:n  ja mt  447:n  risteysalueelta.  Näitä kohteita ovat Naa-
rajärven, Hietalanden, Siilisalmen, Palokinsalmen  ja  Hako-Palokin löy-
dösalueet  (SM  18.501, 502, 503, 505, 506).  Valtatien  23  varrella sijaitsee 

 em.  kohteiden lisäksi arvokas pienvesistökohde (apv  18.15)  ja  kaksi kalata-
loudellisesti arvokasta vesistöä (kay  18.306  ja kay  18.307)  sekä kulttuurihis-
toriallisesti arvokas Selänpään tila  (SR 18.617).  Seutukaavassa suojeltu 
Paltasuon alue  (SL 18.34, SO 18.02, LS 18.01)  sijaitsee kauempana  (n. 0,5 
km)  tiestä  (vt  23).  

Kantatie  72  kulkee Leppämäki-Isokylän seutukaavan kulttuurimaisema- 
alueiden halki  (km 18.602).  Kantatien länsipuolelle  jää  myös Kirkko-Surnuin 
järven luonnonsuojelualue  (SL 18.33).  Ennen Pieksämäen kaupunkia  kan-
tatie  72  kulkee vielä asetuksella rauhoitetun valtakunnallisesti merkittävän 
Juurikkasuon  (LS 18.04)  etelänurkan  poikki. Juurikkasuon reunat  on  jo  oji-
tettu. Uusia suota kuivattavia tiealueeseen liittyviä ojituksia ei kuitenkaan 
tule tehdä. Pieksämäen kaupungin eteläpuolella taasen tien itäpuolelle  jää 

 seutukaavassa suojeltu Riihisuon luonnonsuojelualue  (SL 18.42).  Aivan 
tien vieressä sijaitsee myös luonnonmuistomerkki  (LM 18.01).  

Tiemaisema  

Pieksämäen maalaiskunnan alue kuuluu Savonselän maisema-alueeseen, 
 jolle  tyypillistä  on  karuus, pinnanmuotojen  tasaisuus, suurehkot suoalueet  ja 

 selkeät drumliiniparvet. Alueen keskus, Naarajärvi sijaitsee harjujaksolla, 
jonka läpi valtatie  23  kulkee. Tieympäristössä  on  laajoja soranottoalueita. 
Kunnan alueella  on  useita valtakunnallisiksi luokiteltuja kulttuuriympäristöjä, 
joista mainittakoon Toikkalanmäki  ja  vanha Pieksämäki-Mikkeli maantie 
sekä Haapakosken vanha ruukkialue. 

Valtatie  23  kulkee Pieksämäen maalaiskunnan läpi itä-länsi-suuntaisesti 
kovalinjaisena  ja yksitoikkoisena  tasaisessa selännemaastossa.  Tien  geo-
metria  on  loivasti kaarteleva. Asutus tien varsilla  on  erittäin harvaa, eikä 
maisemassa ole erityisiä kohokohtia. Maantien  447  risteyksen kohdalla 
Naarajärvellä  tie on  linjattu  poikittain harjun läpi, jolloin molemmin puolin 
tietä  on  korkeat viimeistelemättömät leikkaukset,  ja  ympäröivästä maise-
masta näkyvä  osa  on  sorakuopan  lohdutonta kuumaisemaa. Mikäli tietä 
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I  
parannetaan, tulee huomio keskittää tieympäristön parantamiseen  ja  so- 

I ranottoalueiden  kehittämiseen  mm.  maankäytöllisin  keinoin. Tiealue  on 
 pohjavesialuetta  ja  vaatii suojaussuunnitelman.  

I Kantatie  72  kulkee maalaiskunnan poikki etelästä pohjoiseen tasaisessa 
selännemaastossa.  Tien  geometria  on  kovalinjainen. Tiejakso  ennen Piek- 

I  sämui  kaupungin aluetta  on  tieympäristöltään miellyttava  erityisesti Pyhi 
tyn järven rannassa kulkevan avoimen kylämaiseman kohdalla. Pieksämä-
en kaupungin pohjoispuolella kantatiellä  72 on  ongelmallinen, maisemaan  

I  sopimaton, erittäin kovalinjainen viivasuora tieosuus, jonka ympäristö  on 
 vaatimaton  ja hoitamattoman  näköinen. Haapakosken tienristeyksen jäl-

keen maasto muuttuu suurimuotoiseksi. Kyseiseen jaksoon kovalinjainen  ja  

1 	 geometrialtaan loivakaarteinen kantatie  72  sopii hyvin. 

Maantie  447 on  linjaukseltaan  jäykkä  ja  yksitoikkoinen  tie,  jossa pitkät  

I suorat tieosuudet  ja metsäinen tieympäristö  ovat hallitsevia. Maantie  453 
on  Pieksämäen maalaiskunnan alueella kapeahko  tie,  jossa pitkiä, suoria  ja  

I  yksitoikkoisia osuuksia  on  paljon.  Tie on  linjattu korkeuskäyriä  vasten. 
Tienvarsiasutus  on  harvaa. Vähäisen asutuksen takia tienvarsien elävöit-
täminen  on  tarpeetonta.  

Kuva  5.18/1  Kantatien  72  yksitoikkoista, suoraa  tieympäristöä  Pieksämäen 
 mlk:n  alueella  
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5.19  Punkaharju  
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Kuva  5.19  Punkaharju 

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Valtatien  14  sijainti Punkaharjun alueella  on  keskeinen sekä topografisista 
että historialHsista syistä. Saimaan poikki jääkauden jälkeen muodostuneen 
Punkaharjun harjualueen kautta  on  kuljettu idästä länteen  ja  päinvastoin  jo 

 ikimuistoisen ajan. Tästä ovat merkkeinä seudun lukuisat matkailu-  ja sota- 
historiaan jääneet kulttuurihistorialliset kohteet. Harjualue itsessään  on 
maailmankuulua  suomalaista kansallismaisemaa, jonka omaperäinen luon-
to  on  monimuotoista  ja  säilyttämisen arvoista. Aivan keskeisin harjualue jäi 
liikennevirtojen sivuun  1970-luvulla, kun Laukansaaren kautta kulkeva 
oikaistu valtatie  14  avattiin. Tieympäristön arvokohteita  on  kaikkiaan  23 kpl.  

Punkaharjun harjualue  on  suojeltu luonnonsuojelulain nojalla  (SL 19.30)  ja 
sen  hoidosta  ja  käytöstä vastaa Metsäntutkimuslaitos. Luonnonsuojelual ue 

 on  osa  laajempaa Punkaharjun - Pakkasenharjun maisema-aluetyöryhmän 
maisema-aluetta  (MS 19.01). Harjualueella on  lukuisia kulttuurihistoriallisia 
rakennuksia  mm.  Valtionhotelli  (SR 19.603),  joka  on  palvellut  mm.  Venäjän 
keisaria puolisoineen sekä Hotelli  Finlandia  (SR 19.608),  joka toimii nyky- 
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I 
I 	ään kuntoutussairaalan vuodeosastona.  Valtatien  14  varressa sijaitsee 

muös  metsäntutkimuslaitoksen puulajipuisto  ja  laitoksen vanhoja raken- 
nuksia, joilla  on  maisemallista  ja  metsäntutkimuksen liittyvää arvoa (rs  

I i 9.07). Laukansaaren  kylän peltoaukealla kasvaa maisemakuvaa hallitseva 
luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu Uhripetäjä, joka sijaitsee aivan tien 
vieressä  (LM 19.01).  

Osa  nykyisen valtatie  14:n  varteen jäävistä rakennuksista  on  säilyttämisen 
arvoista rautatieläisarkkitehtuuria. Laukansaaren kylässä oleva Punkahar-
jun asemarakennus  (SR 19.601) on seutukaavan  suojelukohde. Säilyttämi-
sen arvoinen  on  myös Punkasalmen (Punkaharjun) (rs  19.09)  ja Kulennois

-ten (rs 19.29)  paikallisesti merkittävät asemarakennukset. Muut seutukaa-
vassa suojellut  tai  muuten arvokkaat rakennukset sijaitsevat Punkaharjun 
harjualueella syrjempänä valtatiestä  tai Putikon kylätaajamassa  ja  eivät 
näin  ollen  sijaitse aivan välittömässä tieympäristössä. 

Linnustoltaan  arvokkaat Kulennoisten Niitlahti  (SL 19.32,  myös  L019.01)  ja 
Putikon Sorvaslahti  (SL 19.33,  myös  LO 19.02)  rajoittuvat lähestulkoon 
valtatiehen  14  kiinni. 

Tiemaisema  

Punkaharju kuuluu Suur-Saimaan maisema-alueeseen. Kunnan läpi kulkee 
pitkä harjujakso, joka ulottuu Kerimäen  ja  Joroisten kautta Jäppilään.  Mai-
semakuvaa  hallitsevat karut metsät, laajat järvialueet sekä pienipiirteisen 
vaihtelevat pinnanmuodot. Punkaharju, joka  on  noin  7 km  pitkä harjujakso, 

 on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi  (MS 
19.01).  Harjun jatkeena  on Pakkasenharju,  joka  on  myös  osa  arvokasta 
kulttuurimaisemaa. 

Valtatie  14 on  kunnan alueella kauttaaltaan melko kovalinjainen sisältäen 
paljon suoraa linjausta  ja metsäisiä,  harvaan asuttuja osuuksia. Omana 
jaksonaan valtatiellä  1 4 on  Punkaharjun vahvasti omaleimainen tieosuus, 
jossa vaikuttavat järvimaisemat hallitsevat tienäkymiä.  Tie  ohittaa Punka-
harjun taajaman tieympäristöltään yksitoikkoisena. Valtatie  14:n  parantami-
sen yhteydessä tieympäristöä tulee elävöittää  mm. jaksottamalla  tietä uusin 
istutuksin  ja tienvarsipuustoa  hoitamalla. 

Koska Punkaharju  on maisemaltaan  korkeasti arvostettua seutua Suomes-
sa, tulee tienpidon maisemalliset vaikutukset ottaa erityisesti täällä huomi-
oon. Uudet kevyen liikenteen väylät  ja liittymäjärjestelyt  (mm. Metsäkeskus 

 "Luston"  liittymä) tulee sovittaa maisemaan sopivaksi. Sijaitseehan liittymä- 
alueella maiseman kannalta merkittävä Punkaharjun asema, vanhat  Kan- 
kurin  aitat, kytätien koivukujanne  ja sembramäntyrivistö. Punkasalmen 

 taajaman  ja Laukansaaren  kylän yhdistävä kevyen liikenteen väylän ehdo-
tettu sijainti rautatien  ja rantatonttien  välissä  on  maisemallisesti onnistunut 
ratkaisu. 
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Kuva  .5.19/1  Valtatie  14  Punkaharjun keskustaajaman kohdalla.  Tien  linjaus 
sopii hyvin maisemaan  

Kuva  5.19/2  Punkaharjun laella kulkeva Harjutie  on  maisemallisesti arvokas 
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5.20  Puumala  
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Kuva  5.20  Puumala 

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Puumalan halki kulkeva Mikkelin  ja  Imatran yhdistävä  kantatie  62  mutkitte-
lee  luorinonkauniissa  maisemassa.  Tien  varrella olevat luonto-, maisema-  ja 

 kulttuurihistorialliset kohteet (yhteensä  25  kpl)  ovat pääasiassa vanhaa 
rakennuskantaa  tai  sotahistoriaan  liittyviä  linnoituksia. Luontokohteet  
liittyvät järvien  ja  rantojen suojeluun. 

Mikkelistä päin tultaessa tien pohjoispuolelle  jää  Haukkovuoren  maisemalli-
sesti komea Saimaan  Rantavuori  (SL 20.38,  myös  LS 20.04).  Pistohiekan 

 kohdalla  on  tien molemmilla puolilla  rantojensuojeluohjelmaan  kuuluvat  
Luonterin  (RO  04.01)  ja  Lietveden  (RO  20.01)  vesistöt, joissa elää uhan-
alaista sisävesien eläimistöä  mm.  kalasääski, norppa  ja  saukko.  Pistohiekka  
itsessään  on  maisemallisesti edustava alue, joka  on  ollut  jo  kauan suosittua  
matkailualuetta. Pistohiekalta  on  Iöydetty  myös  kivikautinen  asuinpaikka  (I 
1k),  joka sijaitsee tien varressa  (SM  20.501).  
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Sahalanden  päärakennus  (SR 20.618)  ympäristöineen  on  seutukaavan 
 suojelukohde. Sahalanden läpi kuohuava koskialue  on  kalataloudellisesti 
 arvokas vesistö (kay  20.303).  Puumalan kirkonkylässä  on  lukuisia kulttuuri-

historiallisesti arvokaita rakennuksia sekä vanhaa Salpalinjan varustusta 
 (SR 20. 601, 603, 605, 622, 61 7).  Näistä tärkeimpiä kirkonkylän maisema-

kuvan kannalta ovat Puumalan  ranta,  kirkko  ja kellotapuli. 

Tiemaisema  

Puumala kuuluu Suur-Saimaan seudun maisema-alueeseen. Maisemaku-
vaa hallitsevat laajat, rikkonaiset vesistöalueet, kalliorannat  ja karuhkot 

 metsät. Puumalan kirkkomaisema  ja Muuramäen kylämaisema  on  luokiteltu 
valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Maisemallisesti  ja 

 rakenteellisesti Puumalan kirkonkylä  on  muuttunut huomattavasti alkuperäi-
sestä asustaan. Vielä enemmän  se  tulee muuttumaan lähivuosina uuden 

 sillan  valmistuttua Puumalansalmen yli. 

Kantatie  62 on  kunnan länsirajalta lähes Puumalan kirkonkylään asti viehät-
tävä  tie,  joka polveilee luontevasti maaston voimakkaita muotoja: murros-
laaksoja, kallioita  ja järvenlahtia noudatellen.  Tie on  kauniisti linjattu maise-
maan. Tiemaiseman kohokohdista vaikuttavin jakso  on  Lietveden pengertie 
kauniine järvinäkymineen  ja pystysuorine kallioseinämineen.  Myös Saha- 
landen koskialue vanhoine rakennuskantoineen  (SR 20.618) on  hieno koh-
ta tieympäristössä. Ennen Puumalan kirkonkylää tieosuus  on  suora  ja 
kovalinjainen.  Puumalan kirkonkylä sijoittuu maisemallisesti herkkään koh-
taan, jossa oleellisia ovat järvinäkymät. Lossi  on  omaleimainen  ja  paikkaan 
sopiva lilkennemuoto salmen yli, eikä tärvele paikan henkeä kuten samalle 
paikalle kaavailtu siltaratkaisu. Salmen eteläpuolista tieosuutta levennetään 
parhaillaan, mikä tekee metsäisestä  ja  suorasta tiejaksosta yksitoikkoisen 

 ja kovalinjaisen.  Kunnan kaakkoisrajalla kulkevassa tieosuudessa vaihtelua 
luovat järvinäkymät. Tiejakso  on  edellistä osuutta miellyttävämpi maastoa 
myötäilevän geometriansa ansiosta. Puumalan  sillan  rakentamisen maise-
mailisista  ja sosioekonomisista  vaikutuksista olisi pitänyt tehdä ennen- 
jälkeen seurantatutkimus. Maisemallisten vaikutusten arvioimiseksi raken-
tamisen aikaiset ympäristövaikutukset voitaisiin vielä selvittää. 
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Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Rantasalmen kautta kulkevan valtatien  14  ja  maantien  646 varsilta  löytyy 
yhteensä  29  arvokasta luonto-  ja  kulttuurihistoriallista kohdetta. Arvokasta 
rakennuskantaa  on  tästä  1 6  rakennusta, joista yhdeksän  on  seutukaavassa 
suoje Ituja. 

Valtatie  14  kulkee seutukaavassa suojellun  (SL 21.33) soidensuojelun pe-
rusohjelmaan  kuuluvan Lajunsuon  (SO 21 .02)  halki. Suon säilymisen kan-
nalta  on  tärkeää, etteivät mandolliset tieympäristön parantamiseen liittyvät 
toimenpiteet kuivata suoaluetta.  Tien  (vt  14)  reunassa sijaitsevat seutukaa-
vassa suojellut rakennukset Lautiala  (SR 21.620)  ja Viisala  (SR 21.617). 

Rantasalmelle  menevän maantie  646:n  varrella  on Parkumäen seuratalo (rs 
21.36)  ja  koulu (rs  21.15).  Näiden takana  on Parkumäen rinnelehdon  luon-
nonsuojelualue  (LS 21 .04)  ja sen  ympäristö (LHO  21 .02),  jotka kuuluvat val-
takunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Tämä rehevä rinnelehto  on  Mik-
kelin läänistä viiden suojeluarvoltaan parhaan lehdon joukossa.  Tie  ylittää 
seutukaavan luonnonsuojelualueen Putkilanden  (SL 21.31),  joka kuuluu 
myös valtakunnallisiin soiden-  ja  lintuvesien suojeluohjelmiin. Kunnassa 
tehtyjen havaintojen mukaan Putkilanden  veden  pinta on  laskenut  20-30 cm 

 maantie  646:n  rakennustöiden yhteydessä. 

Rantasalmen kirkonkylän kulttuurihistoriallisesti arvokaita rakennuksia ovat 
seutukaavassa suojellut Papinmäki  (SR 21 .604)  ja  v. 1984  palaneen kirkon 
rauniot  (SR 21 .601).  Taajamassa sijaitsee myös kotiseutumuseon alue (rs 

 21 .02).  Rantasalmen Iso Kylätie eli pätkä nykyistä kylänraittia maantiestä 
alkaen  on  seutukaavassa suojeltu kulttuuriympäristö  (SR 21 .606),  jonka 
liittymän ym. tiehen liittyvässä suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen 
kulttuurihistoriallinen arvo. Kirkonkylän kupeessa  on Kosulanlammen  lintu- 
vesi  (SL 21 .37),  joka  on seutukaavan luonnonsuojelukohde.  

Kirkonkylän pohjoispuolisista kohteista mainittakoon lähimpänä tietä sijait-
sevat Korvolinvuoren lääninhallituksen päätöksellä suojeltu luonnonsuoje-
lualue  (SL 31 .34),  ja soidensuojeluohjelman täydennysosaan  ehdotettu 
Peiposen meri  (SOT 21 .02). 

Tiemaisema  

Rantasalmen kunta kuuluu Suur-Saimaan  ja Savonselän  seudun maisema- 
alueiden vaihettumisvyöhykkeelle. Maisemakuva  on  enimmäkseen Suur- 
Saimaan alueelle tyypillistä. Alueella  on  paljon drumliiniesiintymiä, pieni 
harjujakso, laajoja kulttuurimaisema-alueita, karuhkoja metsiä sekä vaihte-
levia pinnanmuotoja. 

Kunnan alueella kauempana tarkasteltavasta tiestöstä oleva Osikonmäki  on 
 luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Kunnan alueella 
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on  muitakin lukuisia omaleimaisia kyläasutusalueita, jotka ovat valtakunnal-
lisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Näistä mainittakoon Hiltulan kylä 
sekä Putkisalon kulttuurimaisema. Maisemassa  on  hyvin nähtävissä alueen 
vahva kulttuuriperinne sekä monimuotoisuus. 

Kunnan eteläosan halki kulkeva valtatie  14 on  suora, yksitoikkoinen  ja 
kovalinjaisesti  maisemaa hallitseva tielinjaus.  Tien geometria  sopii jäykästi 
loivapiirteiseen maastoon. Tiemaiseman parhaita kohtia ovat avoimet 
peltomaisemat, jossa maatilojen vanhahko rakennuskanta sopeutuu kau-
niisti ympäristöönsä. 

Rantasalmen kirkonkylään vievä maantie  464 on kovalinjainen,  korkealla 
penkereellä kulkeva leveä tieosuus, joka  on  huonosti sovitettu maisemara-
kenteeseen.  Tien  alkutaipaleella, lähellä valtatietä  14,  kauniit kulttuurimai-
semat tieympäristössä luovat osuudesta miellyttävän. Valtaosa tien varsista 

 on metsäisiä.  Rantasalmen taajaman maantie  464  ohittaa kovalinjaisena 
avoimilla rantapelloilla kulkien, pirstoen taajaman  ja järvenrannan välisen  

U 

	

	
yhteyden.  Tien  tasaus  on  korkealla ympäristöönsä nähden.  Tie  kaipaa  jak- 
sottamista ja ympäristönhoidollisia  toimenpiteitä.  

I 
Ii 
I 
I 
I 
I 
I  
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5.22  Ristiina  
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Kuva  5.22  Ristiina 

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Ristiinan kautta kulkevan valtatie  13:n  ja  15:n  ympäristössä olevia luonnon 
 ja  kulttuurihistorian arvokohteita  on  kaikkiaan  12 kpl.  Puolet näistä kohteista 
 on  kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. 

Ristiinan kirkonkylän liittymän vieressä  on luonnonmuistomerkkinä  rauhoi-
tettu Rahamänty  (LM 22.03),  joka  on  toiminut  mm. kokoontumispaikkana  ja 

 linja-autojen pysäkkinä. Kirkonkylän eteläpuolella virtaavat tien  (Vt  13)  ali 
kaksi kalataloudellisesti arvokasta vesistöä, Kaivannon  oja (kay  22.302)  ja 
Kilpijoki (kay  22.303).  Seutukaavassa suojellun Kyyrön taistelupaikan  (SR 
22.634)  eteläpuolella  on  myös muita eri sodista peräisin olevia sotava-
rustuksia. Kyyrön puolustuspatterit vuodelta  1789 (EM 22.04), Kaitajärven 
1.  maailmansodan aikaiset linnoitustyöt  (EM 22.03)  ja Hanhijärven-Varsa-
lammen taisteluhaudat  samalta ajalta  (EM 22.05)  sijaitsevat molemmin 
puolin valtatietä  13. 
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Tiemaisema  

Ristiina sijoittuu Suur-Saimaan sekä Lounais-Savon järviseudun maisema - 

I  alueiden vaihettumisvyöhykkeille. Maisemakuva  on ruhjelaaksojen  leimaa- 
maa, metsävaltaista  ja  suhteellisen karua. Ristiinan kirkonkylä  on  luokiteltu 
valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Kirkonkylästä Puuma- 

I  laan  johtava maantie (Varkaantaipale-Suurlahti)  on  kulttuurihistoriallisesti 
kiinnostava  ja  maisemallisesti merkittävä. Ristiina-Hurissalo -maisematie  on 

 myös luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kirkonkylällä  on  paljon  kult- 

I tuurihistoriallisesti  arvokkaita kohteita. Alueen maisemallinen arvo  on  perin-
teissä sekä vaihtelevassa suurmaisemassa. 

Valtatie  13  kulkee kunnan etelärajalta kovalinjaisena maastonmuotoja vas-
taan, jyrkkien murroslaaksojen  ja kallioleikkausten  läpi. Tiellä  on  hyvä rytmi. 
Mäille sijoittuva asutus rinnepeltoineen katkaisee harvoissa paikoissa 
metsäisen taipaleen. Valtatie  15:n  risteyksen jälkeinen osuus Ristiinan kir-
konkylälle tinjautuu suorana  ja  tasaisena Pelloksen tehdasalueen  ja  yksi-
toikkoisten umpeenkasvaneiden peltojen halki. Tiemaiseman kaunistuksena 

 on  kulttuurimaisema eheine reunavyöhykkeineen Mäntyharjun liittymän 
kohdalla. Ristiinan taajama näkyy järvenlanden yli tieltä. Kyseinen näkymä 
tulee säilyttää. Taajaman kohtaa seuraa metsäinen osuus, jossa pystygeo-
metria  ja  tasaus ovat korkealla,  ja  tien valtatiemäisyys korostuu. Löydön 
kartanon peltoaukeat avautuvat tielle mielenkiintoisena tilana,  jota  rajaavat 
kauniit metsänreunat. Peltomaisemien jälkeen kovalinjainen metsäosuus 
jatkuu. Valtatie  13:n  ympäristöä tulisi parantaa erityisesti Ristiinan 
kirkonkylän liittymän ympäristössä. Suunniteltu valtatien siirtäminen 
nykyisestä länteen  on  epätodennäköinen. Maisemallisten arvojen 
säilyttäminen  ja  niiden korostaminen ovat asioita, joita tulisi korostaa  ja 

 kehittää kirkonkylän alueella. Valtatien parantamisessa tulisi edetä pienin 
askelin. 

Valtatie  15  kulkee kunnan alueella isojen kallioleikkausten  ja  murros- 
laaksojen poikki suurissa korkeusvaihteluissa. Tienvarsiasutusta ei ole. 
Maaston mielenkiintoiset vaihtelut vähentävät tien kovalinjaista ilmettä  ja 

 luovat tielle hyvän  rytmin. 
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5.23  Savonranta  
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Kuva  5.23  Savonranta 

Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Savonrannan  kunnan alueen tiestön liikennemäärät ovat niin pienet, ettei yli 
 tuhannen  ajoneuvon vuorokausiliikenne ylity muualla kuin kirkonkylän koh-

dalla maantie 474:llä. Tarkasteltavan tiepätkän ympäristössä  on  kaikkiaan 
yhdeksän kohdetta, joista seitsemän  on  suojeltuja  tai  muuten arvokkaaksi 
todettuja rakennuksia. Kirkonkylän maisemaa hallitseva Savonrannan 
kirkko  (SR 23.601)  ja maamiesseurantalo  (SR 23.602)  ovat seutukaavan 
suojelukohteita. Entinen pitäjäntupa  1 800-luvun lopulta, Monninsaaren 
entinen sotilasvirkatalo  ja  v.1778  perustettu vesisaha sekä mylly (rs  23.03, 

 rs  23.04,  rs  23.07)  ovat paikallisesti arvokasta rakennuskantaa. Kirkonkylän 
koski (SU4  23.33) on  seutukaavassa suojeltu puroluonnon suojelukohde. 
Puron varrella  on  myös lehtokasviilisuutta.  Kosken suojeluarvoa  ei tule 
vaarantaa, mikäli tiestöä joskus tullaan muuttamaan nykyisestään. 
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Tiemaisema  

Savonranta kuuluu Suur-Saimaan  ja  Vaara-Karjalan maisema-alueiden vai-
hettumisvyöhykkeelle. Maisemassa  on  havaittavissa piirteitä Vaara-Karja-
lasta: alueella  on  karuja  metsiä, voimakkaita, suuria maastonmuotoja sekä 
lyhyitä harjujaksoja. Taajaman tuntumassa oleva Orivirran saarto  ja Linna- 
saaren maisema  on  valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Taajama- 
alue  on  kokonaisuudessaan hyvin pienipiirteistä  ja säilytettävää.  Myös 
tiestö  on  hyvin pienimittakaavaista. 

Maantie  474  ohi Savonrannan kirkonkylän  on  melko pienipiirteinen, ka-
peahko  tie,  joka sitoutuu luontevasti maastoon. Sisääntulojaksolla etelästä 
avautuu kaunis näkymä järven yli kulkevalta pengertieltä taajamaan, mutta 
muuten  tie  sivuuttaa taajaman melko huomaamattomasti. Tielle  on 

 suunniteltu kevyen liikenteen väylää, joka hyvin toteutettuna tienvarteen 
hyvin sopiikin. Tärkeää  on  tieympäristön pienipiirteisyyden  säilyttäminen.  

Kuva  5.23/1 Savonrannan  kirkonkylää sivua  va  maantie  474  kulkee pääosin 
metsässä  
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5.24  Sulkava  
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Kuva  5.24  Sulkava 

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Sulkavan  ja  Savonlinnan  välisen  reitin, eli maanteiden  435  ja  438  sekä kir-
konkylään menevä paikallistien  15179,  varrella  on  yhteensä  16  tarkastelta-
vaa tieympäristön arvokohdetta.  Kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennus-
kantaa  on  seitsemän kohdetta, kivikaudelta peräisin olevia suojeltuja 
muinaismuistoja  on  viisi  ja  loput kohteista ovat luonto-  tai  maisemakohteita.  

Sulkavan kirkonkylässä  on  useita arvokkaita rakennuksia  mm.  seutukaa-
vassa suojeltu  ja  valtakunnallisesti merkittävä Sulkavan kirkko, kellotapuli  ja 
hautakammio  (SR 24.601).  Hautausmaan  ja  tien välinen alue tulisi säilyttää 
kampakeraamiselta ajalta olevan muinaismuistoalueen  (SM  24.502)  suoja- 
alueena. Toinen kivikautinen löytöpaikka (Pappila  SM  24.512)  sijaitsee kir-
kosta  n. 500 m  itäkaakkoon.  Sulkavan kirkonkylä  ja sen luoteispuolinen 
Kuhakosken-Kammolan-Väätälänmäen  kylien alue muodostavat yhdessä 
arvokkaan maisema-alueen  (MS 24.01, km 24.635),  joka kuuluu myös mai-
sema-aluetyöryhmän mietinnön kohdeluetteloon. 
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I  
' 	 Maantien  438  ja  kirkonkylän paikallistien liittymästä alkaa Vilkaharjun luon- 

nonsuojelualue  (SL 24.31,  myös  LS 24.02),  joka  on  maisemallisesti erittäin 
kaunis alue. Vilkaharjun alueella tehtävien tienpidollisten toimenpiteiden  

I 

	

	
tulee olla sellaisia, etteivät ne muuta olennaisesti luonnonolosuhteita 
(maankamaraa  tai  puustoa). 

Tiemaisema  

Sulkava kuuluu Suur-Saimaan maisema-alueeseen. Kirkonkylän alue  on 

I osa  laajaa valtakunnallista Kuhakosken-Kammolan-Väätälänmäen-Sulka-
van kirkonkylän maisema-aluetta  (MS 24.01). Suurmaisema on  kaunista  

I 
 vaihtelevine topografioineen, hienoine näkymineen  ja avoimine vesistöi-

neen.  Maisema  on ns. mosaiikkimaisemaa.  Kirkonkylä  on  syntynyt alavan 
rantamaan jyrkälle rinteelle. Kirkonkylän itäosa  on  vanhaa kirkonkylää, joka  

I on  suojeltu kaavalla. Kirkonkylän alueella  on  paljon kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviä kohteita. Uitonvirran rannat ovat vanhoja kivikautisia asuinpaik-
koja. Kirkonkylä  on  maisemallisesti omaleimainen kokonaisuus, jossa myös  

I 

	

	
tiestö  on  säilynyt maisemarakennetta noudattelevana, pienipiirteisen raitti- 
maisena. 

Maantie  435 on koilliselta  kunnan rajalta kirkonkylälle leveästä poikkileikka-
uksestaan huolimatta hyvä  ja  vaihteleva tiejakso.  Tie  kulkee suurimuotoi

-sessa ja jyrkähkössä  maastossa loivakaarteisesti topog rafiaa myötäil  len. 
 Tiellä  on  korkea tasaus  ja  leveä poikkileikkaus. Tiemaisema  on  pääosin 

metsäistä, mutta tasaisin väliajoin katkaisevat avoimet kulttuurimaisemat 
suijetun tietilan. Kirkonkylä  jää  syrjään maantiestä  435,  joka  on  taajaman 
ohikulkutie. Sisääntulot taajamaan ovat mielenkiintoiset raittimaisine tiejak-
soineen. Maantiellä  435  ympäristöä voisi parantaa erityisesti kirkonkylään 
johtavien liittymien ympäristössä. 
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konkylän  alueella. Vesistöalueet elävöittävät maisemakuvaa  ja  luovat tiellä- 
liikkujalle  miellyttäviä elämyksiä kirkonkylän ulkopuolisilla tiejaksoilla. 

Kantatie  72  kulkee kunnan alueella loivakaarteisena tasaisessa selänne-
maastossa. Korkea tasaus  ja  leveät pientareet luovat tielle valtatiemäisen  ja 

 kovalinjaisen  ilmeen. Tiemaisema  on metsäinen,  mutta ympäristön pienipiir-
teisyys  ja  vähäiset vesialueet parantavat kokonaisuutta.  

Kuva  5.25/1  Virtasalmen maisemakuva  on  monimuotoinen 
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5.26  Heinola  
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I 
I Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Heinolan kaupungin kautta kulkeva valtatie  5 on  muuttunut kaupungin  län- 

I  sipuoliseksi ohikulkutieksi.  Tällöin kaikki kaupungin keskustan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaat rakennukset jäävät tiealueen ulkopuolelle. Ohitustien 
rakentaminen  on  näin parantanut näiden kulttuuriympäristön arvokohteiden  

1 

	

	
nykytilaa. Kaikkiaan Heinolan kaupungin keskustassa  on 25  kulttuurihisto- 
riallisesti arvokasta rakennusta (rs  1-25). 

Ohitustien  (vt  5)  varrelle  jää  sen  sijaan kolme luonnonympäristöltään paikal-
lisesti arvokasta kohdetta, jotka ovat: linnustoltaan arvokas Nyynäistenlahti 

 (la 1), lehtokasvillisuudestaan  arvokas Saittalahti  (la 2)  ja opetuskohteena 
 käytetty Vuohikallion suo  (la 3).  Seutukaavassa suojeltu  ja  valtakunnallisesti 

arvokas Ilvesharju (SU  88) jää  vanhan viitostien itäpuolelle. Paikoin  em. 
harjualue on  joutunut kärsimään aikaisemmasta soranotosta. 

Tiemaisema  

Heinola kuuluu Lounais-Savon järviseudun maisema-alueeseen. Maise-
massa  on  piirteitä myös Päijänteen seudun maisemalle tyypillisestä moni-
muotoisuudesta  ja lehtomaisista vyöhykkeistä  sekä vahvasta kulttuuriperin-
teestä. Maisema  on ruhjelaaksojen muovaamaa, moreenipeitteistä  maata. 
Metsät ovat lehtipuuvaltaisia  ja reheviä,  vesistöt sokkeloisia. Heinolan 
kaupungin kohdalle  on  valmistunut uusi ohikulkutie syksyllä  1993.  Tiehen 
liittyy Tähtiniemen silta, josta  on  tullut  tärkeä maamerkki kaupungille. Ohi-
kulkutie rauhoittaa kaupungin keskustan, mikä  on  hyvä asia. Tieympäristö 
keskustassa  on  hyvin kaupunkimainen,  ja  sitä tulisi edelleen kehittää kau-
punkimaiseen suuntaan. Heinolan kaupungin alueella ei ole osoitettu erityi-
siä kulttuurimaisema-alueita. 

Uusi ohikulkutie  on  moottoritie, joka  on linjaukseltaan  hyvin onnistunut.  Tie 
 kulkee pääosin metsäisessä maastossa.  Tien  varrella olevat läjitysmassat 

ovat epämääräisen näköisiä. Tienvarsiluiskat olisi ollut tarpeen huolitella 
paremmin. Tähtiniemen silta tuo maisemaan merkittävän kohokohdan. 

Kaupungin keskustan läpi kulkeva valtatie  5  siirtyi seudulliseksi tieksi uuden 
ohikulkutien valmistuttua. Sisääntulo etelästä kaupunkiin  on  suurten tiealu-
eiden hallitsema. Keskustassa  tie on  poikkileikkaukseltaan kapea  ja  hyvin 
kaupunkirakenteeseen sopiva. Nyt kun tien liikennöitävyys  on  vähentynyt, 
tulisi tietä kehittää katumaiseksi. Pohjoispäässä  tie  kulkee metsäisessä 
ympäristössä  ja tienvartta  reunustavat pienimuotoiset teollisuusrakennuk

-set. Tieympäristö  kaipaa siistimistä  ja  kevyen liikenteen ylityskohtien paran-
tamista. Tieympäristössä  on vimeisteltävää  erityisesti tieluiskien osalta. 
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Kuva  5.26/1 Tähtiniemen  silta  on  vaikuttava maamerkki valtatiellä  5  

Kuva  5.26/2  Heinolan kunnan alueella tiestö  on  yleisesti ottaen 
suurimittakaavaista 
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5.27  Heinolan  mik 

 Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Heinolan maalaiskunta ympäröi Heinolan kaupunkia asettuen viitostien 
 (Vt  5)  varteen  sen  etelä-  ja  pohjoispuolelle. Heinolan maalaiskunnan 

alueelle kuuluvat vielä tarkasteltavasta tiestöstä kantatie  59, kt 60, mt 140, 
mt 313  ja mt  363.  Kunnan alueella olevista ympäristön arvokohteista  15 kpl 

 sijoittuu tieympäristöön. Nämä kohteet ovat joko esi-  tai  kulttuurihistoria!-
lisia, lukuunottamatta Paason kylässä olevaa erittäin uhanalaisen vaiko-
selkätikan pesimäaluetta. 

Maantie  363:n  pohjoispuolella sijaitsee Vierumäen urheiluopiston alue (ku 
 199),  joka  on  ollut ratsutilana  1600-  luvulta. Rakennuksia ympäröivä puisto 

 on  myös arvokas. Kantatie  60:n varresa  sijaitsee Sulkavankosken kivikauti
-sen  asuinpaikan jäänteitä  (EM 1),  josta löydöstä  osa  kuuluu Mäntyharjun 

puolelle. Saman kantatie  60:n  reunassa  on  myös luonnonmuistomerkkinä 
rauhoitettu Karhumänty  (EM 2),  joka  on uhripuu.  Kolmas muinaismuisto 

 sijaitsee Saviniemessä Paason kylässä  (EM 3) viitostien  varressa. 

Paason  kylän valkoselkätikka-alueet  (uh  1)  sijaitsevat Pertunmaan  ja  Heino-
lan maalaiskunnan rajalla olevan Seppälänjoen alueella. Tämä Seppälän- 
joen valkoselkätikka-alue  on  erittäin tärkeä  (1-luokan kohde)  ja  säilyttämi-
sen arvoinen.  Tien  sijoittumisesta  ja  tarpeellisista suojavyöhykkeistä Seppä-
länjoen kohdalla  on  kerrottu tarkemmin Pertunmaan kohdalla (ks. luku 

 5.17).  Uhanalaisen valkoselkätikan esiintymisalueita  on  myös kantatie  60:n 
 varressa Heponiemen kohdalla  (uh  2).  

Kulttuurihistorialliset kohteet sijaitsevat  vt  5:n  varressa. Heinolan maalais-
kunnan kirkonkylän vanhat rakennukset (rs  1-59)  jäävät vanhan tien varrel-
le. Paason kulttuurimaisema  (km 11)  sijaitsee viitostien  ja  Ala-Rieveli -järven 
välissä. Kantatie  59:n  ja vt  5:n  risteyksessä sijaitsevat Iso-Huovilan tila  ja 

 puutarha (rs  14)  ja  Uotilan entinen rälssitila, jonka pihapiiriä reunustaa  alt-
tarivi (rs 15).  Hieman pohjoisempana näistä sijaitsevat  Ala -  ja  Ylä-Tuusjär

-yen  tilat (rs  13)  sekä Vanhan Tuusjärven ratsutila (rs  12). 

Tiemaisema  

Heinolan maalaiskunta  on maisemaltaan  moni-ilmeistä.  Se  kuuluu kanden 
maisema-alueen vaihettumisvyöhykkeelle. Maisemakuvassa  on  piirteitä 
sekä Päijänteen seudun että Lounais-Savon järviseudun monimuotoisesta 
maisemasta. Eteläosa, Vierumäki,  on harjumaista  ja  metsäistä ympäristöä. 
Kyseisessä kohdassa pistää esiin Salpausselkä  II. Harjualueella on  lukuisia 
soranottoalueita. Pohjoisessa, Heinolan kirkonkylän alueella, maisemakuva 

 on  selvästi pienipiirteisempää  ja  maaston muodoiltaan loivempaa kuin 
etelässä. Kirkonkylää ympäröivät laajat peltoalueet, jotka luovat maisemaan 
vaihtelua  ja  selkeitä maisematiloja. Kirkonkylä  on  säilynyt pienipiirteisenä. 
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Heinolan mlk:n läpi kulkevan valtatie 5:en osuutta kunnan lounaisrajalta 
Heinolan kaupungin ohi leimaavat uudet suurimittakaavaiset  ja  maisemaa 
hallitsevat ohitustiejärjestelyt. Vierumäen liittymäalue ramppeineen  on  suu-
reksi osaksi kaivettu harjun läpi, mikä  on  aiheuttanut tien suuria leikkauksia 

 ja penkereitä.  Samanlaisia viimeistelemättömiä harjuleikkauksia, jossa 
kasvillisuuden puuttuminen vielä korostaa tieympäristön ankeutta, löytyy 
myös ennen maantien  140  liittymää olevalla osuudella. Heinolan kirkonky-
län jälkeen valtatie  5 polveilee  miellyttävästi vaihtelevassa maastossa  met-
säisten kukkutoiden  ja peltolaaksojen  läpi. Uuden ohitustien rakenteet nä-
kyvät maastossa hallitsevasti.  Lusin  suoran leveä tieosuus  on  maisemassa 
erillisenä  ja kovalinjaisena  elementtinä. Ympäröivä peltomaisema  on  kui-
tenkin kaunis,  ja Lusin  kylän rakennuskanta luontevasti maastoon sitoutu-
nutta. Yleisilmeeltään valtatie  5 on  Lusin  jälkeen kovalinjainen  ja  yksitoik-
koinen, mikä johtuu liian suorasta tielinjauksesta, korkeasta pystygeometri-
asta  ja  pääosin metsäisestä tieympäristöstä. Aivan kunnan koillisrajalla 
oleva Paason kylä luo vaihtelua yksitoikkoiseen tiemaisemaan. 

Valtatie  5  aiotaan parantaa Heinolasta pohjoiseen lähivuosina. Maisemalli
-sun  näkökohtiin  on  kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Erityisesti tämä 

koskee leikkauksia  ja pengerryksiä, maastonmuotoilua  sekä tien rytmiä  ja 
 eri tiejaksojen liittämistä toisiinsa. 

Kantatie  59 on  Heinolan maalaiskunnan alueella pääosin metsäisessä ym-
päristössä kulkeva, yksitoikkoinen  ja  harvaan asuttu tieosuus, jolla korkeus- 
vaihtelut ovat pieniä.  Tie on loivakaarteinen geometrialtaan  ja  maisemassa 
jokseenkin kovalinjainen. Tieympäristö kaipaa liittymien jäsentämistä. 

Kantatie  60 on kapeahko  ja  maastoa luontevasti myötäilevä  tie,  joka  on 
kantatieksi  hyvin pienipiirteinen. Valtaosa tieympäristöstä  on  metsäistä  ja 
tietila  tiivis. Vaihtelevat maastonmuodot  ja  hyvin linjattu  tie  luovat jaksosta 
mielenkiintoisen. Järvinäkymät Konnevedelle tuovat kohokohtia tiemaise-
maan. 

Maantie  140  kulkee valtatie  5:n rinnakkaistienä  vaihtelevassa maisemassa 
välillä pitkin harjua  tai metsäisiä  kumpareita laskeutuen välillä laaksokoh-
tien pienille peltoaukeille.  Tie on  varsinkin laaksokohdissa melko korkealle 
tasattu, mutta perusilmeeltään maisemaan hyvin sovitettu. Tieympäristö 
kaipaa pieniä toimenpiteitä Vierumäen taajaman kohdalla sekä tieluiskien 
viimeistelyssä. 

Maantie  313 on  yksitoikkoinen, poikkileikkaukseltaan kapeahko  tie. Geo-
metrialtaan loivakaarteisena se  kulkee tasaisessa selännemaastossa, 
jonka suljetun tietilan katkaisevat  vain hakkuuaukot  ja  taimikot. Maantie  363 
on  valtatie  5:n liittymäalueen  ja  rautatien ylityksen jälkeen tieympäristöltään 
viehättävä. Tieympäristö ei kaipaa erityisiä toimenpiteitä. 
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5.28  Hartola  

Kuva  5.28  Hartola  

Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Hartolan kunnan kautta kulkevaan tarkasteltavaan tiestöön kuuluvat kt  56, 
 mt  413  ja mt  4231.  Tieympäristön  kulttuuri-ja  esihistoriallisia arvokohteita 

 on  kaikkiaan yhteensä  20.  Hartolan kirkonkylässä  ja sen  pohjoispuolella  on 
 lukuisia kultuurihistorjalisesti arvokkaita rakennuksia (rs  1-6,  rs  10-13),  joista 

mainittakoon tien vieressä sijaitsevat Koskelan vanha kievari (rs  7),  Kirkko- 
Ian  kartano  ja koivukuja (rs  11)  sekä Tollinmäen kartano puistoineen (rs  13).  

Hartolassa  on  neljä seutukaavan kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta. 
Pohjolan kartano puistoineen (ku  207),  Tainionvirran uittoväylät,  kartano  ja 

 puisto (ku  209)  sekä Ruskealan  ja Kirkkolan  kylien maisema-alueet (ku  210) 
 sijaitsevat kaikki kantatie  59:n  varressa. 

Esihistorialliset  löydöt sijoittuvat kirkonkylän ympäristöön. Muinaismuistolain 
nojalla  (Ilk)  suojellut uhrikivet  (EM 1-5)  sijoittuvat kt  59:n  ja mt  4231:n  var- 
teen Ruskealan  ja Kirkkolan  kylien alueelle (ku  210).  Rautakautinen kätkö 
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tai uhripaikka (EM 6) sijottuu kt 59:n länsipuolelle Tainionvirran (ku 209) 
 alueelle. 

Tiemaisema 

Hartola  kuuluu Lounais-Savon  ja  Päijät-Hämeen maisema-alueiden vaihet-
tumisvyöhykkeelle. Hartolan kirkonkylä sijaitsee harjujaksolla. Kunnan 
alueella olevat viljavat savimaat  on viljelyskäytössä. Savikkoalueita  reunus-
tavat moreeniselänteet. Metsät ovat reheviä, usein lehtipuuvaltaisia.  Mai-
semakuva on  hyvin monimuotoinen  ja  vaikuttava. Alueen vahva kulttuuripe-
rintö  ja  komeat kartanot luovat ympäristöön vauraan  ja hyvinhoidetun 

 ilmeen. Kantatie  59:n  varteen sijoittuu kaksi laajaa kulttuurimaisema-aluetta 
sekä useita yksittäisiä arvokohteita. 

Kantatie  59  kulkee kunnan lounaisrajalla yksitoikkoisena  ja kovalinjaisena. 
Kaihon tienristeyksen  jälkeen tieympäristö muuttuu kunnan koillisrajalle asti 
täysin erilaiseksi. Maisemaa hallitsevat tasaiset laajat peltoaukeat, joiden 
välissä  tie  kulkee kapeiden selänteiden yli. Rakennuskanta koostuu 
maatilojen rakennuksista, jotka sijoittuvat luontevasti selänteiden reuna-
vyöhykkeisiin  ja  peltojen kumpareille. Kohokohtina ovat Rautaveden  ja 
Jääsjärven  maisemat.  Tie on  melko kovalinjainen,  ja  korkea tasaus koros-
tuu erityisesti pelto-osuuksilla. Mielenkiintoinen  ja  vaihteleva linjaus luo tielle 
hyvän  rytmin.  Hartolan taajamaa ohittavalla jaksolla kantatie  59 on tiemai-
semaltaan  epämääräinen jakso,  jota  leimaa umpeenkasvaneisuus  ja 
teollisuushallit.  Kirkonkylä ei näy tielle. Tieympäristö kaipaa ympäristön-
hoidollisia toimenpiteitä, jotka tulisi toteuttaa samanaikaisesti esimerkiksi  hit-
tymäjärjestelyjen  kanssa. Jokivarren arvokkaat maisema-alueet tulisi lähei-
sesti liittää tiemaisemaan,  mm.  näkymiä avaamalla  ja säilyttämählä  sekä 
istuttamalla tienvarteen akseleina toimivia kujanteita. 

Maantie  4231 on  Hartolan taajamatie, jonka varrella  on  kirkonkylän keskus. 
Raitti  on erotettuine kevytväylineen leveähkö,  mutta viehättävä erityisesti 
tien varteen jäävien tuuheiden mäntyjensä  ja harmaakivikirkkonsa  ansiosta. 

 Tien geometria on  hyvä. 

Maantie  413:n  ilme  on  paljolti samanlainen kuin kantatien  59  avoimien 
peltomaisemien alueella. Vaihteleva tiehinjaus kauniine kulttuurimaise-
mineen kiinnittää huomion pois kovahinjaisesta tierakenteesta. Etenkin 
peltoalueelia korostuu tien korkea tasaus. 
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Luonto  ja  kulttuurihistoria 

Sysmän kautta kulkevan mt  413:n  ympäristössä  on  runsaasti luonto-, mai-
sema-  ja  kulttuurihistoriallisia kohteita  (32 kpl). Tieympäristön luontokohteet 

 ovat paikallisesti arvokkaita taajaman ympärillä sijaitsevia vesistöatueita: 
Kirkkojärvi-Antianlahti  (la 1), Ala-Vehkajärvi (la 2)  ja  Ylä-Vehkajärvi  (la 3). 

 Nämä järvet ovat maisemallisesti tärkeitä Sysmän taajamakuvalle. 
Kirkonkylän eteläpuolinen Tainionvirta  ja Virtaankoski  ovat seutukaavan 
kulttuurimaisemakohteita (ku  203).  Myös itse Sysmän kirkon ympäristö (ku 

 204)  kuuluu näihin. Päijät-Hämeen kulttuurihistoriallisten kohteiden joukos-
sa  on  mainittu myös seuraavat kulttuurimaisemakokonaisuudet: Nikkarois

-ten (km 1), Karilanmaan (km 2), Joutsmatkan (km 3)  ja Valittulankylän  (km 
4)  kulttuurimaisemat. 

Sysmän seudulla  on  ollut asutusta  jo kivikaudelta  lähtien, josta  on  merkkinä 
lukuisat muinaismuistolöydöt. Supitussa mt  314:n  varrella  on rautakautinen 
hautaröykkiö (EM 1). Virtaankoskella on  kolme kivikautisen asuinpaikan 
jäännöstä  (EM 2-4),  ja  niistä  n. 2 km  etelään rautakautinen poittohauta  (EM 
5).  Aivan kirkonkylän rannassa  on uhrikallio (EM 6)  ja Valittulan  kylän 
kohdalla kivikautinen asuinpaikka sekä rautakautinen kalmisto  (EM 7).  

Sysmän tienvarren kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta  (16  ra-
kennusta) sijaitsee kirkonkylän alueella (rs  9-21) tai Tainionvirralla (rs 30, 
31).  Näistä kohteista mainittakoon Kirkonkylän raitti (rs  16),  mikä  on  koko-
naisuudessaan edustava  ja  elävä kokonaisuus kaikkine sitä ympäröivine 
rakennuksineen. Toinen arvokas rakennuskokonaisuus sijaitsee Otamon 
kylässä (rs  21),  johon kuuluvat  mm. Matariston, Lautaportin  ja Mäentalon 
sukutilat. Tainionvirran  kulttuurimaisema-alueella (ku  203)  sijaitsevat Uusi- 
kartanon (rs  30)  ja Vanhakartanon (rs  319)  arvokkaat rakennukset. 

Tiemaisema  

Sysmä kuuluu Päijät-Hämeen  ja  Lounais-Savon maisema-alueiden vaihet-
tumisvyöhykkeelle. Maisema muistuttaa hyvin paljon Hartolan kunnan mai-
semaa laajoine peltoineen, kartanoperinteineen  ja lehtipuuvaltaisine metsi-
neen.  Sysmä rajautuu kuitenkin selkeästi vesistöön, komeaan Päijäntee-
seen. Sekä Hartola että Sysmä ovat perinteisiä, vanhoja asutuspaikkoja. 

Maantie  413  kulkee kunnan länsirajalta lähtien alkujaksollaan laajojen pel-
toaukeiden halki, jossa tien hieman kovalinjainen rakenne  ja  erityisesti liian 
korkea tasaus korostuu. Muuten tietä leimaa vaihteleva  ja  miellyttävä linjaus 
kauniiden kulttuurimaisemien  ja lyhyehköjen metsäisten selänneosuuksien 

 halki. Joutsjärven maisemat luovat kauniin kohokohdan tiemaisemaan. 
Lähellä Sysmän kirkonkylää, Mynnilän-Liikolan tienristeyksen jälkeen, muut-
tuu maisema aikaisempaa pienipiirteisemmäksi, johon  tie  kohtalaisen hyvin 
sopeutuu. 
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Sysmän kirkonkylästä lähtevä maantie  314 on  vaihtelevasti  ja  miellyttävästi 
maastoon linjaftu, geometrialtaan oiva, leveän poikkileikkauksen  ja  korkean 
tasauksen omaava  tie.  Paikoin esiintyy korkeita leikkauksia  tie kulkiessa 

 harjanteiden läpi.  Tien rytmittyy  hyvin avoimen  ja  suljetun tilan riittävästi 
vaihdellessa. Tiemaiseman kohokohtina ovat pengertie Auhjärven yli sekä 
Nikkaroisen kylän kumpuileva peltomaisema,  jota  reunustaa yhdeltä suun-
nalta hieno louhikkoinen rinne. 

____  

Kuva  5.29/1  Sysmän kirkonkylässä  on  paljon maiseman  arvoalueita  ja 
 kulttuurihistoriallisia kohteita  
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6  Yhteenveto 

Mikkelin tiepiirin liikenneympäristön tilan tarkastelu toimii pohjatietona 
jatkossa tehtäville tarkemmille selvityksille. Tämä yleisluontoinen selvitys  on 

 tiivistetty  ja jäsennelty perusopas  Mikkelin tiepiirin ympäristön arvokohteista, 
niiden sijainnista, luonteesta, suojeluasteesta sekä tärkeimmistä niihin 
kohdistuneista vaikutuksista. Tärkeimpien  ja  lähinnä tietä sijaitsevien koh-
teiden suojelemiseksi  on  esitetty myös yleisluonteisia ohjeita. 

Selvitystyössä esitetyt ympäristön arvoalueet edustavat omalta osaltaan 
alkuperäistä suomalaista luontoa  ja  maamme värikästä historiaa. Niiden 
säilyminen tulee varmistaa ympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimat-
ta kaikin mandollisin käytettävissä olevin keinoin. Tärkeintä  on  säilyttää 
ympäristön arvokohteet mandollisimman ehyinä  ja  alkuperäisessä tilassaan. 
Myös pitkäaikaisten ympäristömuutosten vaikutusta tulee pyrkiä lieventä-
mään  jo  ennalta niin, ettei kohteille aiheudu palautumattomia muutoksia. 

 Vain  tällä tavalla pystytään turvaamaan Mikkelin tieplirin päätiestön ympä-
rillä oleva monipuolinen luonto  ja rikas kulttuuriympäristö.  

Tieliikenteen aiheuttamien ympäristömuutosten riski  on  suurin ovat niillä 
tieosuuksilla, joilla  on  runsaasti erityyppisiä suojelualueita  tai  -kohteita. 
Erityisesti kuntien  ja  kaupunkien keskustojen läpi kulkevien teiden varsilla 

 on  runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia  ja  maisema-
aueita. Luonnonsuojelullisesti  ja  maisemallisesti merkittävimpien harjualu

-elden  kuten Punkaharjun harjualueen, Sulkavan Vilkaharjun  tai  Puumalan 
Pistohiekan järvi-  ja  hiekkaranta-alueen kohdalla tulee kiinnittää erityistä 
huomiota aran harjuluonnon säilyttämiseksi. Näiden kohteiden ympäristöstä 
löytyy myos kulttuurihistoriallisia arvokohteita: rakennuksia sekä vanhoja 
linnoituksia. Esimerkinä yksittäisten kasvi-  tai  eläinlajien suojelun kannalta 
kannattaa mainita Pertunmaan Seppälänmäen valkoselkätikka-alue, jonka 
suojeluun tulee paneutua aivan erityisesti. 

Liikenneympäristön  tilan selvityksen jatkotyönä tulee tutkia tarkemmin 
ympäristön arvokohteiden merkittävyyttä, nykytilaa sekä tieliikenteen niille 
aiheuttamaa haittaa.  Em.  työ edellyttää maastossa tapahtuvaa inventointia. 
Päivitetty tieto tiepiirin liikenneympäristön tilasta sekä  sen tarkentaminen 
maastokäynnein  takaavat ympäristön arvokohteiden säilymisen. 

Maisemallisina suosituksina  voitaisiin todeta, että ehdottoman tärkeitä 
tiejaksoja ovat ne, jotka kulkevat arvokkaiden kulttuuriympäristöjen halki  tai 

 sivuavat niitä. Kyseisiä tiejaksoja  on  Mikkelin alueella suhteellisen paljon. 
Suunnitellut ohikulkutielinjaukset  ja  paikalliset tienparantamiset ovat vaa-
rassa rikkoa kyseisiä maisemakokonaisuuksia. Yleisesti ottaen maisemalli-
sille arvoille tulisi antaa enemmän painoa. Tiemaiseman monimuotoisuuden 
kehittäminen tulisi olla yksi tielaitoksen tärkeimmistä tehtävistä. Maisemalli-
sesti yksitoikkoisten teiden ympäristöä tulisi kehittää esimerkiksi puustoa 
harventamalla  tai istuttamalla  ja  näkymiä avaamalla. Näin jäykkä geometria, 
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suorat  ja  yksitoikkoiset tiejaksot  ja  epäselvä maisema saadaan eläväm-
mäksi. 

Maisemallisesti tärkeiden tieosuuksien kehittämiseksi olisi laadittava erityi-
set toimenpideohjeet, joiden toteuttamiseen kunnatkin voisivat osallistua. 
Asumattomat tieosuudet eivät vaadi erityisiä maisemallisia toimenpiteitä, 
vaan ne kuvastavat sellaisenaan hyvin maiseman moninaisuutta. Olennais-
ta olisi keskittää voimavarat tärkeimpiin tieosuuksiin  ja  kaupunkien sisääntu-
lo-  ja ohikulkujaksoihin.  Näin rakennettu ympäristö saataisiin nykyistä 
paremmin korostumaan  ja erottumaan luonnonympäristöstä. 
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