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Tiivistelmä  

Pohjois-Karjalan yleisten teiden maisemaselvitys  on  osa  Savo-Karjalan 
tiepiirin lilkenneympäristön tilan selvitystä. Työssä  on  tarkasteltu tieverkon 
suhdetta maisemaan  ja  etsitty onnistuneita  ja  epäonnistuneita tiejaksoja  ja 

 mietitty keinoja tienvarsimaiseman parantamiseksi. Lisäksi työssä  on  selvi-
tetty pääteiden varsille sijoittuvat valtakunnallisesti  ja seudullisesti  merkittä-
vät maiseman arvoalueet. Työssä  on  myös tehty kuntakohtainen kuvaus 
maiseman pääpiirteistä, arvokohteista  ja tiemaisemasta.  

Työn tavoitteena  on  ollut tarkastellun päätiestön varteen sijoittuneiden mai-
sema-alueiden  ja  -kohteiden selvittäminen  ja  Pohjois-Karjalan maiseman 
ominaispiirteiden esiin tuominen. Tarkasteltava tieverkko  on  rajattu teihin, 
joiden liikennemäärä  on  yli  tuhat ajonevoa  vuorokaudessa. 

Pohjois-Karjalan maisemarakenne  on  luode-kaakko -suuntainen. Kallioperä 
voidaan jakaa kahteen kallioperäalueeseen, joista pohjois-itäosa edustaa 
vanhaa kallioperäaluetta. Läänin alueella  on  kolme maisemamaakuntaa  ja 

 yhteensä kuusi maisema-aluetta. Vaara-Karjalan maisemamaakunta kattaa 
suurimman osan lääniä. Alueen tieverkko  on  kehittynyt myöhään  ja  sille 
tyypillistä  on suuntautuneisuus  pohjoisesta etelään. Lännestä itäään poikit-
taisyhteydet ovat heikot. Läänin alueella sijaitsee  12  valtakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta, yksi maisemanähtävyys  (Koli) ja  60  valtakunnalli-
sesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Kohteista  harvat  sijoittuvat pääteiden 
varsille. Eniten maiseman arvoalueita sijaitsee valtateiden  6  ja  18, kantatien 
74  sekä maanteiden  486, 494  ja  522  varrella. Maiseman kannalta moni-
muotoisia pääteitä ovat valtatiet  6, 17  ja  18 Ahmovaara-Nurmes -osuudella. 
Myös kantatie  73  sekä maantiet  488  ja  490 on linjattu  maisemallisesti kau-
niille alueille. 

Yleisesti ottaen läänin tierr.iisema kuvastaa hyvin maisemamaakuntien 
ominaispiirteitä  ja  vaihtelevaa luonnonmaisemaa. Ongelmana ovat pitkät, 
yksitoikkoiset puustoiset tiejaksot, joiden tieympäristöä  on  vaikea kehittää. 
Harjujaksojen sorapintaiset  ja  usein jyrkät tieluiskat, apeat sisääntulojaksot 
keskustoihin  ja keskustojen ohikulkujaksot  ovat niin ikään ongelma. Maise-
man kannalta kauniit tiejaksot kuvastavat hyvin maisemarakennetta  ja  mai-
seman luontaista rytmiä. Yksitoikkoisimmat tiet osuvat maisema-alueille, 
joissa maisema-arvoja  on  ennestäänkin vähän. Tällaisia tiejaksoja läänissä 
edustavat pääteistä kantatie  74,  valtatien  18 eteläjakso (Ahmovaara

-Joensuu), kantatien  73  eteläosa (Lieksa-Joensuu)  ja  maantie  502. 



Alkusanat  

Pohjois-Karjalan yleisten teiden maisemaselvitys  on  osa  Savo-Karjalan lii-
kenneympäristön tilan selvitystä. Aikaisemmin sarjassa ovat valmistuneet 

 osat  pohjavesi sekä melu  ja  ilman laatu. Vuoden  1994  aikana valmistuvat 
selvitykset luonnosta  ja kulttuurihistoriasta  sekä maaseututaajamista  ja 

 pienistä kaupungeista. Tämä maisemaselvitys liittyy läheisesti kahteen 
edellä mainittuun työhön. 

Työ perustuu lähdekirjallisuuteen sekä maastokäyntiin. Työn  on  tehnyt  LT- 
Konsultit Oy  Savo-Karjalan tiepiirin toimeksiannosta. Selvitystyötä ohjaa- 
vaan työryhmään ovat kuuluneet maisemanhoidonvalvoja Ensio Kulju  ja 
ympäristösuunnittelija  Airi Muhonen.  Konsultin  puolelta selvityksen ovat 
laatineet maisema-arkkitehti Marja Oittinen  ja  maisema-arkkitehti  yo. Man 
Porma. 

Tieympäristön maisemanhoitoa  tulee tiepiireissä kehittää  ja  edistää pienin 
askelin. Pohjois-Karjalan maisema  ja tiemaisema  eroavat läntisestä  ja  ete-
läisestä Suomesta huomattavasti laajojen erämaiden  ja  vähäisten kulttuu-
rimaisema-alueiden takia. Tieympäristön  ja tiemaiseman  kehittämisen tulee 
olla yhteistyötä eri tahojen kesken: kuntien, koulujen, tielaitoksen, yksityis-
ten maanomistajien jne. Erityisesti avainasemassa ovat tiemestaripiirit, jotka 
vastaavat tiealueiden maisemanhoidon toteutuksesta. Yhtä tärkeää kuin 
maisemanhoito  on  uusien tielinjausten suunnittelu, jossa tulee korostaa tien 
sovittamista maisemaan. Tämä koskee myös parannettavia teitä  ja tiejakso-
ja,  erityisesti niitä, jotka sijoittuvat kyläalueille  ja  taajamiin. 

Elokuu  1994 
Savo-Karjalan tiepiiri 
Joensuu 
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JOHDANTO  

1  Johdanto  

1.1  Työn lähtökohdat  ja  tarkastelutapa 

Ympäristönsuojelu tielaitoksen toiminnassa edellyttää sitä, että tieliikenteen 
 ja tienpidon ympäristövaikutukset  tunnetaan  ja  toiminnassa mandollisuuksi-

en mukaan sovelletaan "haitantuottaja vastaa"- periaatetta. Tähän liittyen 
 on  käynnistetty valtakunnallinen Liikenneympäristön tila -ohjelma, jossa 

tiepiireittäin selvitetään liikenteen aiheuttamat vaikutukset. Pohjois-Karjalan 
läänin yleisten teiden maisemaselvitys  on  osa  tätä selvitystä. 

Selvitys perustuu lähdekirjallisuuteen  ja maastotyöhön.  Alueen kallioperää 
 ja  maan  pinnan  muotoja esittävät kartat  on  työstetty Suomen kartaston ylh

-kojen  122-124 (Geomorfologia, Kallioperä,  Maaperä) pohjalta. 

Työssä  on  tarkasteltu tieverkon suhdetta maisemaan  ja  esitetty onnistuneita 
 ja  epäonnistuneita jaksoja sekä mietitty keinoja maisemanhoidon paranta-

miseksi. Työssä  on  myös selvitetty, miten paljon maiseman arvoalueita  on, 
 minkä luonteisia ne ovat  ja  miten ne sijoittuvat tiestöön nähden. Lopuksi  on 

 annettu yleispiirteisiä ohjeita  ja  suosituksia tieympäristön maisemanhoidon 
parantamiseksi  ja  erityisten maisemateiden  ja tiejaksojen  kehittämiseksi. 

 Kovin  yksityiskohtaisia ohjeita ei työssä ole annettu, vaan maisemanhoidol
-I iset  toimenpiteet  on  esitetty tyyppi jaksoi na.  

1.2  Tehtävän määrittely 

Työn tavoitteena  on tarkastellun  tiestön varteen sijoittuneiden maisema- 
alueiden  ja  -kohteiden selvittäminen  ja  Pohjois-Karjalan läänin maiseman 
ominaispiirteiden esiin tuominen. Maisema-alueita  on  tarkasteltu nimen-
omaan tiemaiseman kannalta. Selvitys perustuu nykytilan analyysiin. Suosi-
tukset  ja  ohjeet, joita työssä esitetään ovat esimerkkeinä  ja  kohdistuvat 
laajoille alueille. 

Tarkasteltava tieverkko  on  rajattu sellaisiin yleisiin teihin, joiden liikenne- 
määrä  on  yli  1000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtakunnallisesti arvokkaat 
kulttuurimaisemat  ja kulttuuriympäristöt  sekä kansallismaisemat  on  otettu 
mukaan tarkasteltavan tieverkon rajauksen ulkopuolelta. 

Varsinaisten maisema-alueiden  ja tiemaiseman inventoinnin  lisäksi työ 
pyrkii antamaan vastauksen siihen, miksi tietyt tiet  ja tiejaksot ja  maisema- 
alueet ovat muita arvokkaampia, ts. antamaan perustietoja maiseman ym-
märtämiseen. 
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2  Pohjois-Karjalan läänin yleiskuvaus  

2.1  Maisema  

Maisemarakenne  

Pohjois-Karjalan maisemarakenne  on  voimakkaasti suuntautunut jäätikön 
liikkeiden mukaan kaakosta luoteeseen. Etenkin  vanhemmalla kallioalueella 
idässä  on  kaakkois-luoteissuuntaisia ruhjelaaksoja. Kallioalueen pohjois-
osassa  on  huomattavia kalliokohoumia. Alueella vallitsee kallioperän kulu-
tuskorkokuva. Suuret korkeuserot ovat luonteenomaisia,  ja  alue edustaa 
tyypillisintä vaaramaisemaa. Korkeimmalle nousevat  Koli  (347 m)  Liek-
sassa, Juuanvaara  (317 m)  ja Juuan Halivaara  (303 m).  Vaara-Karjalan 
maisemamaakunnan  raja on  juuri kohdassa, jossa kallioperä vaihtuu Itä- 
Suomen graniittigneissialueesta  nk.  karjalaiseksi liuskejaksoksi.  Kyseinen 
alue sijoittuu läänin länsiosaan, joka  on pinnanmuodoiltaan loivapiirteistä. 
Liuskealueelle  tyypillisiä piirteitä ovat ruhjeiset järvialtaat  ja kalliokohoumat. 

 Läänin keskiosassa, alueella, jolla vanha  ja  uusi kallioperä kohtaavat,  on 
rikkonaisia pinnanmuotoja  ja  suuria korkeuseroja. 

Vesistöt 
///JJ Vedenkoskemator  

alue 
,-'  Tiestö 

Vedenkoskemattomalla 
 alueella maaston suhteel-

liset korkeuserot ovat 
suuremmat kuin läänin 
muissa osissa.  

Kuva  2/1  Yleispiirteinen  kartta Pohjois-Karjalan läänin vesistöjen  ja  jää-
kauden aikaisen vedenkoskemattoman alueen suhteista. 
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Kuva  2/2  Pohjois-Karjalan maanpinnan muodot  ja  korkeussuhteet,  yleis-
piirteinen kartta. 



Yleispiirteirlen kallioperä 

Presvekokarelidit 
graniittijuonia pohjagneississa 

r'.i graniittista pohjagneissiä 
kvartsiitt'a 
kiilleliusketta  ja kiillegneissiä 

Svekokarelidit  
I  Il  Fylliittiä, kiilleliusketta, kullegneissia  

L:1  Graniittia 
/ Granodioriittia  ja kvartisidioriittia 

V 

0 	 50km  
I 	I 	I  

12  

1 
I  

Yleisten teiden maisemaselvitys, Pohjois-Karjalan lääni 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNIN  YLEISKUVAUS  

Ruhjelaakso 

® 	Huomattava  kalliokohouma  

Kuva  2/3  Pohjois-Karjalan  kallioperä, yleispiirteinen  kartta.  
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Vesistöjä  on  koko  läänin  pinta-alasta noin  17%.  Järvet ovat maisemaraken
-teen  mukaan suuntautuneet kaakosta luoteeseen. Alueen kallioperälle 

tyypillisistä ruhjelaaksoista  osa  on  näkymättömissä maakerroksen  alla, ja 
 niihin, jotka ovat puhdistuneet irtonaisesta aineksesta,  on  syntynyt suuria 

jyrkkäreunaisia  ja vähäsaarisia järvialtaita,  mm.  Pielinen, Höytiäinen, Koite
-re  ja  Pyhäselkä. Luonnontilaiset järvet ovat karuja  ja suoalueilla ruskeave-

tisiä. Harjualueille  sijoittuvat järvet ovat kirkasvetisiä  ja karuja,  mm. Höytiäi-
nen  ja Viinijärvi.  Alue kuuluu pääosin Vuoksen vesistöön. 

Kallioperä  

Pohjois-Karjalan lääni voidaan karkeasti jakaa kahteen kallioperäaluee
-seen. Itäosa on  vanhaa peruskallioaluetta, joka koostuu graniittigneissistä 

 ja pohjagneisseistä. Itäosan kallioperän korkokuva  on länsiosaa tasaisempi. 
 Länsi-  ja  eteläosat ovat nuorempaa liuskekivialuetta, jossa tyypillisiä kivila-

jeja ovat kiilleliuske, -gneissi sekä fylliitti. Aivan eteläisimmässä osassa  on 
graniittia.  Tälle  nk.  karjalaiselle liuskevyöhykkeelle  on  ominaista voimakkaat 
murroslinjat, mikä näkyy maisemassa luode-kaakko -suuntaisena juovikkuu-
tena. Alueelle sijoittuu myös syviä rotkolaaksoja  I. uuroja,  joista merkittä-
vimmät ovat Pielisen  ja Höytiäisen  välisellä vaara-alueella  (mm.  Enon-
Kontiolanden Kolvananuuro  ja  Kontiolanden Kalliojärven uuro). Itäisen 
graniittialueen  ja  läntisen liuskealueen välissä (linjalla Juuka -Eno- Tohma

-järvi -Värtsilä)  on kvartsiittijakso,  jonka luontainen kovuus ilmenee korkeina 
vaaroina. Leveimmillään kvartsiittivyöhyke  on  Kolin-Vesivaaran  alueella. 

Merkittävä  osa kallioperästä  kuuluu Laatokan-Perämeren malmivyöhykkee
-seen.  Yleisesti ottaen alueen kallioperä  on vain  harvoin näkyvissä, sel-

keimmin linjalla Värtsilä-Kiihtelysvaara -Eno-Juuka-Nurmes  ja  Valtimo sekä 
rannikkoalueilla Rääkkylässä  ja  Liperissä  ja  suurten järvien välisillä  kan-
naksilla.  

Maaperä 

Maaperä  on  suureksi osaksi moreeni-  ja turvemaata. Pohjamoreeni ja  eri-
laiset moreenimuodostumat ovat tyypillisiä. Kumpumoreeniesiintymiä  on 

 alueilla Nurmes-Eno-Ilomantsi, Kesälahti-Kitee  ja Viinijärvi -Oulujärvi. Läänin 
alueelle tasaisesti jakautuneet harjut ovat lajittuneita  ja  niissä  on karkeita 
kivennäismaalajeja.  Harjuja  ja reunamuodostumia  on  runsaimmin läänin 
etelä-  ja  keskiosissa.  I  Salpausselkä kulkee pohjois-eteläsuuntaisena Ki-
teen  ja Tohmajärven  kautta Kiihtelysvaaralle.  Il  Salpausselkä työntyy Kesä- 
landen, Kiteen  ja Pyhäselän  kautta Joensuun alueelle, missä  se Höytiäisen 

 eteläpuolella liittyy itä-länsisuuntaiseen Jaamankankaaseen. Itäosassa  on 
 pienempi reunamuodostuma, Selkäkangas. Kesälandella  on reunamuodos-

tumien  lisäksi myös deltoja. Suurimmat -  ja  maisemallisesti merkittävimmät - 
harjujaksot ovat Hailuodosta Juuan kautta llomantsiin ulottuva jakso  ja  Li-
peri-Tohmajärvi jakso. llomantsin, Kontiolanden, Polvijärven, Lieksan, 
Nurmeksen  ja Juuan  alueilla, etenkin niiden pohjoisosissa,  on  runsaasti 
drumliineja. Vaarojen rinteillä, varsinkin Höytiäisen  ja  Pielisen liepeillä,  on 
jääkautisen  merenpinnan kohdalla muinaisrantoja. Moreeni-  ja kallioalueilla 

 on eloperäisestä  aineksesta koostuvia soita. Laajoja savikkoalueita ei ole, 
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Kuva  2/4  Pohjois-Karjalan läänin maaperä suhteessa  ties  töön.  Maanmitta us/altos. 
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koska puolet läänistä  on  huuhtoutumatonta  aluetta. Laajimmat savikot si-
jaitsevat suurten järvien länsi-, lounais-  ja pohjoispuolilla.  Perinteinen vaara- 
asutus perustuu huuhtoutumattoman vaaramoreenin käyttöön viljelymaana. 

Kasvillisuus 

Alueen ilmasto  on  mantereista. Kasvimaantieteellisesti  Pohjois-Karjala 
kuuluu boreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Vaara-alueella vallitsee 
keskiboreaalinen kasvillisuusvyöhyke, joka  on  pääosin karua  ja  soista erä-
maata. Pielisen ympäristö poikkeaa muusta maakunnasta niin ilmastoltaan 
kuin kasvillisuudeltaankin,  ja  alueen kasvillisuusvyöhyke  on  eteläbore-
aalinen.  Maa-alasta  60  %  on  metsiä. Mäntymetsiä  on  erityisesti lounais-  ja 

 itäosissa, kuusimetsiä läänin länsiosassa sekä Valtimolla  ja  Nurmeksessa. 
Kaskeamisen vaikutukset näkyvät vielä varsinkin koivun suurena osuutena 
metsissä, mutta kaskialueille tyypilliset lehtipuuvaltaiset metsät  ja ahot  ovat 
häviämässä vähitellen havupuiden vallatessa tilaa. Emäksisiä, hedelmälli-
sempiä maalajeja esiintyy paikoitellen, mikä näkyy kasvillisuudessa rehe-
vämpinä alueina. Näitä hedelmällisempiä alueita  on  läänin keski-  ja  etelä-
osissa, huuhtoutuneilla alueilla, joilla maaperä  on  lajittuneempi. Eteläisim-
mässä  osassa kaikkipitoisella maaperällä  on  myös lehtoalueita,  ja  mm. 

 Sortavalan lehtokeskuksen vaikutus ulottuu Laatokan-Karjalan maisema- 
alueelle Kesälanden, Värtsilän  ja  Kiteen kunnissa. Soita  on  runsaasti, pai-
koin jopa  20% pinta-alasta. Länsiosassa vallitseva suotyyppi  on  korpi,  ja 
itäosan vaarapainanteissa  on  rämeitä.  Myös keidassoita  ja nevoja  esiintyy 
paikoitellen.  

Kuva  2/5  Peltomaisemaa  Liperissä  
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2.2 Maisemamaakunnat  

Pohjois-Karjalan läänin alueella  on  kolme maisemamaakuntaa  ja  yhteensä 
kuusi maisema-aluetta. Lähes  koko  läänin alueen kattavat alueet ovat Vaa-
ra-Karjalan maisemamaakunta  ja  Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaa 
edustava Pohjois-Karjalan järviseudun maisema-alue. 

KAINUUN  JA  KUUSAMON 

MAISEMA- 

1  VAARA-K 

2  POHJOIS  

3  LAATOKI  

4  SUUR-S/ 

5  POHJOIS  

6  KAINUU  

Kuva  2/6  Pohjois-Karjalan läanin maisemamaakunnatja maisema-alueet. 
(Ympäristöministeriö, luonnonsuojeluosasto  ja  Pohjois-Karjalan 
liitto.) 
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Vaara-Karjalan maisemamaakunta  sijaitsee läänin itäosassa  ja  kattaa 
suurimman osan läänin alueesta. Vaara-Karjalan alue  on  Itä-  ja  Pohjois- 
Suomen ylänköä  ja  sitä leimaavat jopa  200  metriä ympäristöään korkeam-
malle kohoavat luode-kaakko -suuntaiset vaarat. Alueella  on  suuria selkä- 
järviä,  ja  vaarojen välisillä moreenipainanteilla  on soistumia  ja  pieniä  lam- 
pia. Maisemamaakunnan itäosa on soisempi  ja karumpi  kuin länsiosa,  ja 
suotyyppi  on  karu aapa-  ja keidassuo.  Itäosassa  on  runsain mitoin harjuja, 
drumliineja  ja kumpumoreenikenttiä.  

Vaara-alueiden vaarojen laelle sijoittunut asutus  on  väljää,  ja  sitä kuvaavat 
säännöttömyys  ja  pienet kylät, joissa voi olla  vain  muutamia taloja. Vaaro-
jen laelta avautuvat pitkät näkymät korostavat kylien harvaa rakennetta. 
Vaarakylille ominainen piirre  on  pihaa  tai  kylän aluetta hallitseva yksittäinen 
puu, joka useimmiten  on  kuusi. Talot ovat usein sijoittuneet vaarojen kaak-
koisrinteille. Pielisen länsi-luoteisrannat ovat tiheästi asuttuja,  ja  alueelle 
sijoittuvat pienehköt savikkoalueet ovat viljeltyjä. Pellot ulottuvat usein ran-
taan saakka. Muutoin viljelykset sijoittuvat vaarojen huuhtoutumattomille  ja 
hedelmällisille lakialueille, ja  ne ovat kooltaan pieniä. Metsätalous elinkei-
nona  on syrjäyttämässä  maanviljelyn,  ja viljelyksessä  ovat enää kaikkein 
viljavimmat alueet. Myös karjalaiselle kulttuurille tyypillinen karjatalous elin-
keinona  on syrjäytymässä,  mikä näkyy perinnemaisemien vähentymisenä  ja 

 peltojen metsittymisenä. 

Läänin länsiosassa maisemamaakunta vaihtuu melkoisen jyrkkärajaisesti 
Itäiseen Järvi-Suomeen  ja sen  Pohjois-Karjalan järviseudun maisema- 
alueeseen. Alueella korkeuserot ovat vähäisemmät kuin läänin itä-  ja  poh-
joisosissa,  ja  sitä luonnehtivat suuret vähäsaariset selkävedet  ja kumpuile

-vat,  loivat moreenikukkulat. Maaperän koostumus vaihtelee alueittain, mikä 
näkyy vuoroin rehevänä  ja  vuoroin karumpana kasvillisuutena. Toisen Sal-
pausselän alueella  on  runsain mitoin selänteitä  ja  erilaisia harju-, 
muodostumia, tasaisemmilla suoalueilla deltoja  ja  rinteillä rantakerrostumia. 
Viljelmiä  on  järvien rannoilla sijaitsevilla savikoilla, missä myös kylien ra-
kenne  on  tiivis. Muutoin kylät ovat harvoja  ja  sijoittuvat tasaisesti maakun-
nan alueelle. Kylien lähellä  on  vielä kaskeamisen jäänteinä koivikoita  ja  le-
pikoita.  

Läänin eteläosan kumpuileva moreenimaasto  on I  ja Il  Salpausselän välissä  
ja  kuuluu Laatokan-Karjalan maisema-alueeseen. Lännessä lääni vai  het- 
tu  u  vähitellen Suur-Saimaan  ja  Pohjois-Savon  mosaiikkimaiseen  järvi- 
seutuun  ja  pohjoisessa Kainuun  jylhään vaaraseutuun.  

2.3 	Tieverkko 

Alueen tieverkko  on  kehittynyt suhteellisen myöhään. Ensimmäiset päätiet 
ovat  1700-luvun lopulta. Vanhimmista teistä hyvin säilyneitä ovat  mm.  Vor-
nan  tie (1741-43) Tohmajärveltä Lieksaan,  Karjalan valtatie Kuopiosta 
Tohmajärvelle  (1780-luku), vanha Tohmajärventie Kiihtelysvaaran Heinä-
vaaralta Kontiolanden Selkien  ja Mönnin  kylille  (1600-luku). Näistä Vornan 
tien osuus Vorna-Kyyrönvaara,  n. 2,5 km, on  alueen ainoa museotie. Lää-
nin ainoa museosilta  on Haarajoen  vanha silta Tuupovaaralla. 
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Vanhoja tienpohjia  on vaarakylissä  säilynyt paljon erityisesti llomantsin, 
Tohmajärven, Kiteen, Kesälanden, Valtimon, Kiihtelysvaaran  ja  Nurmeksen 
kuntien alueilla. Vanhoja tienpohjia  on  vielä nähtävissä valtakunnallisesti 
arvokkailta maisema-alueilla  ja kulttuuriympäristöissä,  joissa  tie on  tärkeä 

 osa  arvokasta mdjöökokonaisuutta. 

Pohjois-Karjalassa myös kanavarakentaminen  ja teollisuusrakentaminen  on 
 synnyttänyt uusia tieyhteyksiä  ja  varhaisen liikenteen luomia paikkoja. 

Tyypillistä  on asemanseutujen  ympärille syntyneet liikekeskustat, jotka sit-
temmin ovat kuihtuneet pois  ja  joiden tieympäristöt tätä nykyä kaipaavat 
ehostamista (Tohmajärvi, Uimaharju,  Eno  kirkonkylä, llomantsi, Lieksa, Ke-
sälahti, Viinijärvi jne.). Teiden siirtyminen paikasta toiseen  on  niin ikään 
tyypillinen piirre läänin tieverkolle.  Tien  siirryttyä paikasta toiseen myös kes-
kusta  on  siirtynyt. Näin  on  käynyt  mm. Enossa, Uimaharjussa  ja Lehmossa. 

 Ohikulkuteiden vetovoima  on  siirtänyt  tai hajottanut keskustarakennetta 
 useissa kohteissa,  mm.  Lieksassa, Reijolassa, Ilomantsissa, Kesälandella, 

Juuassa, Kiteellä, Kontiolandella, Tohmajärvellä  ja  Valtimolla. 

Alueen tieverkolle tunnusomaista  on suuntautuneisuus  pohjoisesta etelään. 
Länsi-itä -suuntaiset poikittaisyhteydet ovat heikot. Joensuu  on  selkeä mai-
semallinen  ja liikenteellinen solmukohta. Valtatiet  6, 17  ja  18  ovat alueen 
päätiet. Valtatie  18 on linjattu  muinaista rantaviivaa mukaellen maisemara-
kenteen suuntaisesti. Joensuun sijainti Pyhäselän  ja Höytiäisn  välissä 
laajan deltamuodostuman vieressä  ja  laajojen harjujaksojen päätepisteessä 
ilmentää  sen  maisemallisen sijainnin tärkeyttä. Joensuusta tlaarautuu 
useita pääteitä eri puolille lääniä. Kyseiset tiet mukaelevat järvial{aiden reu

-noja.  Toinen keskeinen liikenteellinen risteys  on  pohjoisempana Nurmek-
sessa. 

Kaikkiaan yleisiä teitä Pohjois-Karjalan läänin alueella  on  noin  5 100 km 
(1994). 
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3  Maiseman arvoalueiden  ja  -kohteiden sijainti tiever-
kossa  

3.1  Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat  ja  kansallis
-maisemat 

Pohjois-Karjalan läänin alueella sijaitsee  12  valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta  ja  yksi maisemanähtävyys. Arvokkaiksi luokiteltuja perin-
nemaisemia  on  Lieksassa  (Kolin kaskiahot), Kesälandella (Varmonniemen 
kaskikoivikko), Tohmajärvellä (Jalajanvaaran kallioketo),  I lomantsissa 
(Sissolan torppa), Rääkkylässä (Voiniemen  hovi)  ja  Valtimolla (Murtovaarari 
talonpoikaistila). Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat pieniä 
kyliä,  ja  sijaitsevat läänin itä-  ja  pohjoisosassa Vaara-Karjalan maisema- 
alueella. Kylät ovat joko vaaranlakiasutusta  tai rantakyliä.  Ainut maisema- 
nähtävyys  ja  suurempi kokonaisuus  on  Pielisen länsipuolella, kallioperän 
kvartsiittialueella oleva  Koli,  jonka merkitys  koko  Suomen kulttuurin kehityk-
selle  on  kiistaton. Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunnan alueella  on 
vain  kaksi kohdetta, Totkunniemi  ja Kiteenlahti,  jotka molemmat sijaitsevat 
läänin eteläosassa Laatokan-Karjalan maisema-alueella. Näiden alueiden 
valitseminen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi korostaa epäi-
lemättä sitä, että juuri vaaranlakikylät ovat omaleimaisin kulttuurimaiseman 
piirre Pohjois-Karjalassa. Kansallismaisema-teoksessa (Ympäristäministeriö 

 1993) on  mainittu edustavina vaarakylinä llomantsin Hattuvaara, Kirves- 
vaara, Hakovaara,  Sonkaja ja Maukkula,  Kiihtelysvaaran Heinävaara, Hyy-
piä  ja Raatevaara,  Kontiolanden Lehtoi  ja Selkie  sekä Tuupovaaran Kovero 

 ja  Saarivaara.  

Kuva  3/1  Mönnin  valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. 
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Kuva  3/2  Pohjois-Karjalan maiseman  arvoalueet  ja  -kohteet.  Ympäristömi-
nisteriö/maisema-aluetyöryhmä, Museovirasto/rakennettu  kult

-tuuriympäristö  ja  Ympäristöministeriö/kansallismaisemateos. 
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Kuva  3/3  Saarion  maisema-alue Tohmajärvellä  on  yksi läänin kauneimpia. 
Tieympäristöä tulee raivata  ja  keventää nykyistä intensiivisem-
mällä hoidolla.  

Kuva  3/4  Kiteenlahti  on  vaikuttavan laaja maisema-alue,  jolta  on  pitkät 
näkymät kaukomaisemaan. Tieympäristö  on  moitteetonta  ranta- 
aluetta lukuunottamatta. 
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Kuva  3/5  Heinä vaaran-S  elkien tiemaisema  kaipaa jaksotta  via  istutuksia  ja 
 porttikohtien  tehostamista. Alueille tulisi laatia perusteellinen 

maisemanhoitosuunnitelma.  

Kuva  3/6  Huhtilammen tienparantaminen  on  jättänyt jälkeensä suuren 
kallioleikkauksen, joka  on  vieras pienipiirteisessä ympäristössä. 



Yleisten teiden  maisemaselvitys,  Pohjois-Karjalan lääni 	 23  
MAISEMAN  ARVOALUEIDEN  JA  -KOHTEIDEN SIJAINTI  TIEVERKOSSA  

Kuva  3/7  Koveron pienipiirteistä tieympäristöä.  Tien  varressa  on  paljon 
mielenkiintoisia yksityiskohtia.  

Kuva  3/8  Kirves vaaran kylä maisema sijaitsee säännöllisen muotoisen 
vaaran laella,  jota  sivuten tieraitti  luikertelee. 
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Kuva  3/9  Hattuvaaran tieympäristöstä  löytää tsasounan  ja perinneniittyjä. 

Kuva  3/10  Sonkajan  maisema-alueen halki kulkevan paikallistien ympäris-
tössä ei ole istutuksia. 
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Kesälanden Totkunniemi  edustaa Laatokan-Karjalalle tyypillistä rantaky
-lää.  Alue  on  säilynyt eheänä maisemakokonaisuutena. Luonto  on  rehevää, 

 ja  useat perinnebiotoopit ovat edustettuina. Kylän kulttuuriarvot perustuvat 
vanhaan rakennuskantaan. Tiestö  on sorapintaista  ja  muodostaa tärkeän 
osan kokonaisuudessa.  Marjoniemen paikallistie  (15505),  joka  on linjattu 

 alueen halki, noudattelee maaston muotoja.  Tien  tasaus  on  hyvä. Jakso 
kirkolta etelään kulkee vuorotellen avoimessa peltomaisemassa  ja  harju- 
kankaalla. Metsäisillä jaksoilla tienvarsipuustoa voitaisiin keventää  ja  puita 
ottaa esiin eri lajiryhminä  ja yksittäispuina.  Paikoitellen soraluiskat kaipaavat 
maisemointia. 

Kiteenlanden  kulttuurimaisema edustaa niinikään vanhaa Laatokan- 
Karjalan kulttuurimaisemaa. Alueen kylärakenne  on  säilynyt perinteisenä. 
Luonnonmaisema  on  monipuolinen harjuineen, mäkineen  ja lehtoalueineen. 
Kiteenjärven  ympäristö  on  läänin vanhimpia asuinpaikkoja. Landen  Nie-
menpuoleinen kylärakenne  on  peräisin  1600-luvulta. Erityisen viehättäviä 
ovat kauniit kaukonäkymät  ja  hyvin hoidetut pihapiirit sekä valtaisa avoin 
maisematila, joka avautuu tiellä liikkujalle. Maisema-alueen läpi kulkeva 
maantie  488  (Kitee-Korkeakangas)  on  perustettu vanhalle tienpohjalle.  Tien 

 parantaminen  on  onnistunut erityisen hyvin. Rantaan pengerretty osuus  on 
 ainoa epäkohta. Leikkauksen muotoilu  ja  viimeistely rannassa eivät ole on-

nistuneita. Kasvillisuus alkaa heti tien reunasta  ja  on luonnonniittyvaltaista 
tai sekapuustoa.  Varsinaisella kulttuurimaisema-alueella tieympäristö  on 

 avointa, mikä tehostaa pihapiirien istutuksia  ja maamerkkeinä  toimivia  ha-
vupuuistutuksia. Tieympäristö  ei vaadi toimenpiteitä nykytasolla säilytettä

-vän kunnossapidon  lisäksi. 

Saarion  maisema-alue Tohmajärvellä  on  Laatokan-Karjalaan sijoittuva 
vaaranrinne-  ja ranta-asutuksesta muodostuva viehättävä kylä. Kylän tun-
tumassa kulkee Karjalan liuskekivijakson reuna. Alue edustaa Itäisen Järvi- 
Suomen  ja  Vaara-Karjalan vaihettumisaluetta  ja  on luonnonoloiltaan  moni-
puolinen  ja geologisesti  mielenkiintoinen harjuselänteineen  ja kameteras-
seineen,  jotka ovat jäälohkareiden sulaessa maastoon syntyneitä muodos-
tumia. Kylän asutus periytyy  1500-luvulta. Maisema-alueen halki kulkee 
maantie  4941  (Tenkakangas-ÖIIöIä),  joka sisältää paljon pitkiä suoria tiejak

-soja Tohmajärveltä  tultaessa. Tiemaisema  on  kuitenkin monimuotoista  ja 
 sisältää paljon pitkiä näkymiä, mikä riittää pitämään mielenkiinnon yllä. 

Saarion kohdalla maasto muuttuu vaihtelevaksi  ja  edessä avautuu kaunis 
kylämaisema. Tienvarret Saarion kohdalla kaipaavat viimeistelyä. Tämä tar-
koittaa mäkien kohdalla olevien koivujen alaoksien karsimista kevyesti  ja 

 puuston harventamista puistometsäksi. Lampien kohdalla tervaleppiä voi-
taisiin ottaa esiin yksittäispuina. Ennen kylää vesakkoa tulisi poistaa  ja ky-
läalueella harventaa  liian tukkoisen ilmeen keventämiseksi. 

Onkamon  maisema-alue Tohmajärvellä  edustaa pohjoiskarjalaista  ranta- 
kylää. Ympäristö  on  rehevää  ja mäkistä.  Asutus periytyy  1500-luvulta. Mai-
semallisesti tilojen pihapiirit ovat tärkeitä; joskin laidunmaat  ja  pihapiirit ovat 
osin rapistuneet. Kylän läpi kulkee  paikallistie  15583,  joka  on ympäris-
töltään  melko suljettua.  Tien geometria on  kaunis  ja polveileva. Tieympäris-
tössä  on  paljon mielenkiintoisia puuryhmiä, kaskikoivikoita  ja kujanneistu-
tuksia.  Alueelle tulisi tehdä kattava maisemanhoitosuunnitelma. Ongelma 



26 	 Yleisten teiden  maisemaselvitys,  Pohjois-Karjalan lääni 

MAISEMAN  ARVOALUEIDEN  JA  -KOHTEIDEN SIJAINTI TIEVERKOSSA  

on  avoimien maisematilojen säilymisessä  ja  yleisen ilmeen rappeutumi-
sessa. Tieympäristön ilme muodostuu pihapiireistä  ja  tien raittimaisesta  lm

-jauksesta. Maisemanhoitosuunnitelmaan  tulisi sisältyä myös tiemaiseman 
hoito. Paikallistlen liittymää valtatiellä  6  tulisi kohentaa puustoa hoitamalla. 

Kiihtelysvaaran  Huhtilampi  on  rannoille syntynyt kyläasutus. Alueen  to
-pografia  on  voimakas  ja  näkymät tieltä ulos mielenkiintoisia. Asutus periy-

tyy  1600-luvulta, jolloin Huhtilampi edusti Kiihtelysvaaran suurinta kylää. 
Rakennuskanta  on  pääosin uutta, mutta tyyliltään eheää. Kylää sivuaa  sen 

 pohjoispuolelta maantie  4942,  jolle  tunnusomaista  on  voimakas geometria 
 ja  pitkät, tiensuuntaiset näkymät pelloille  ja järville.  Tietä  on  oikaistu karke-

asti, mikä  on  jättänyt jälkeensä voimakkaan kallioleikkauksen pienipiirtei
-seen  ympäristöön. Kallioleikkausta voitaisiin pehmentää köynnösistutuksin 

(humala).  Tien  oikaisu  on  myös aiheuttanut  sen,  että keskusristeys  ja  kau-
pan piha  on  menettänyt merkityksensä kylän keskipisteenä. Tukkoisia tien-
varsia voitaisiin paikoin keventää ottamalla rakennuksia esiin  ja lehtipuuval-
taista puulajisuhdetta  kehittämällä.  Tien  oikaisu  on  kieltämättä hallitsevuu-
dellaan vienyt paikalta osittain  sen  luonteen. 

Heinävaara-Selkie maisemakokonaisuus  ulottuu  Ku  htelysvaarasta  Kontio-
landelle. Alueen asutus  on  vaara-asutusta. Kylmä yhdistää vanha, perintei-
nen tieosuus (paikallistie  15624  ja  maantie  510).  Maisemakuvaa  leimaavat 
pitkät näkymät, vaaranlakipellot, mutkitteleva kylätie  ja  monimuotoiset met-
sät. Kylärakenne  on  kummassakin nauhamainen, mikä tekee läpi kulkevista 
teistä ikään kuin alueen selkärangan. Heinävaaran osalta tieympäristön 
puustoa tulisi hoitaa  ja  keventää siten, että tilakeskusten  ja pihapiirien  reu-
nat  ja  kasvillisuus korostuisivat. Alkujakso kantatieltä  74  vaatii kohentamis-
ta. Näkymien avaamista ulos suurmaisemaan tulisi tehostaa  ja  avoimien 
maisematilojen reunoja rajata puustoa hoitamalla. Maantielle  510 on  tehty 
parantamissuunnitelma, jossa tietä oikaistaan, korotetaan  ja liittymiä  paran-
netaan. Parannettava osuus sijoittuu metsäiselle jaksolle, minkä vuoksi vai-
kutukset jäävät melko vähäisiksi. Tärkeää  on,  että tien geometria ei muutu 
olennaisesti eikä tietila levene puuston poiston takia merkittävästi. Suurin 
ongelma  on  tasauksen  muuttuminen  ja sen  myötä syntyvät sivuluiskat. 
Selkien kylän asukkaat ovat harventaneet puustoa näkymien säilyttä-
miseksi. Maisemakokonaisuudelle tulee tehdä perusteellinen maisemanhoi-
tosuunnitelma. Tieympäristössä ei Selkien-Lehtoin osalta tarvitse tehdä 
toimenpiteitä tienvarsipuuston hoidon lisäksi. Tilaryhmiä  ja tienvarsipuustoa 

 pitkien suorien jaksojen päässä tulee ottaa esiin katseenvangitsijoina  ja 
porttikohtina. 

l!omantsin  Sonkajan  maisema-alue  rajautuu  [noon  vievän maantien  514  
varteen. Kylän läpi kulkee  paikallistie  15757.  Asutus  on  sijoittunut  Sonkajan 

 järven ympäröivän vaaran laelle  ja rinteille.  Tieltä avautuu pitkiä näkymiä. 
Kylän asutus  on  läänin vanhinta. Maisemallisesti merkittäviä ovat näkymät 
kaukomaisemaan  ja tilakeskusten  pihapiirit  ja  tien luonteva ilme kyläku

-vassa. Tieympäristö paikallistiellä  ei vaadi toimenpiteitä. Hoitotoimenpiteet 
tulee keskittää maantielle  514,  jonka ympäristö  on  tukkoista  ja  tienvarret 
pensoittuneet. Tieltä avautuu vaikuttavia näkymiä vaaroille, joita tulisi koros-
taa puustoa raivaamalla. Tienvarsipuustoa tulee ottaa esiin ryhminä  ja jak-
sottaa  tietä eri puulajeista koostuvilla ryhmillä. Paikallustien liittymä  on  ras- 
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kas ja sen  ympäristö voisikin avata reilusti. Yleisesti ottaen maantien  514 
tieympäristö  Sonkajan  kohdalla tulisi olla nykyistä avoimempi  ja hoidetumpi. 

llomantsin Kirvesvaara  ja  Hako vaara edustavat niin ikään perinteistä vaa-
ra-asutusmaisemaa. Kylien rakenne  on  säilynyt eheänä. Sisääntulo Kirves-
vaaralle  on  vaikuttava pitkän metsäisen jakson jälkeen, jölloin avara mai-
sematila avautuu. Kirvesvaaran kohdalla ei tarvita erityisiä maisematoi-
menpiteitä.  Sen  sijaan väli Kirvesvaara-Hakovaara kaipaa tienvarsikasvilli-
suuden raivausta  ja tieluiskien maisemointia. Hakovaara  on Kirvesvaaraa 

 matalampi vaara,  ja sen  ympäristön hoidon taso  on  edellistä heikompi.  Osa 
 pelloista  on metsitetty koivulla,  mikä tulee sulkemaan peltotiloja  ja  näkymiä 

tulevaisuudessa. Hakovaaralla juuri näkymien säilyminen  on  maisemaku-
van tärkein asia. Paikoin tarvittaisiin jäsentäviä istutuksia, jotka etupäässä 
sijaitsisivat tilojen reunoilla  ja pihapiireissä. 

Ylikylän  maisema-alue Nurmeksen kaupungin pohjoispuolella  on  poikke-
uksellisen hyvin säilynyt  ja  monipuolinen rantakylä. Kylä sijoittuu kolmen 
paikallistien  (15928, 15930  ja  15931)  risteykseen. Alue  on  kulttuurihistorial-
lisesti arvokas. Rakennuskanta  on  vanhaa  ja  hyvin säilynyttä. Tieympäristö 

 on pienipiirteistä  ja  noudattelee maastoa. Teitä rajaa monin paikoin koivu-
kujanteet. Tieympäristössä tärkeää  on  hoidon tehostaminen  ja  tienvarsien 
säilyttäminen selkeänä  ja  yksinkertaisena. Tilojen istutusten  ja kujanteiden 

 tulisi erottua maisemassa tehokkaina katseenvangitsijoina.  

N urmeksesta  Vaiti  mol  le  ulottuva  Karhunpään  maisema-alue edustaa niin-
ikään perinteisenä säilynyttä rantakylää. Kyseistä aluetta  on  pidetty Vaara- 
Karjalan kauneimpana. Alue sijoittuu valtatien  18  länsipuolelle  ja rajautuu 
päätiehen  kiinni  sen  eteläosassa. Ympäristö  on  karua, vaarojen  ja seläntei

-den täplittämää.  Asutus periytyy  1600-luvulta.  Karjalainen Pohjantie  on  ai-
kanaan kulkenut kylän kautta. Nykyinen tiestö  (pt 15924)  sopeutuu maise-
maan hyvin. Pienet pararamistoimenpiteet eivät olennaisesti ole muutta-
neet maisemakuvaa. Tieympäristössä tulisi huolehtia tieluiskien maise-
moinnista etenkin karuilla harjujaksoilla. 

Kunnan toinen tärkeä maisema-alue,  Rasimäki,  on  sotien jälkeen syntynyt 
kyläasutus, joka sijaitsee joen varrella nauhana.  Tien  läpi kulkeva kylätie  (pt 
15945) on  suora, mutta maaston monimuotoisuuden takia kokonaisuus ei 
ole yksitoikkoinen. Tietä voitaisiin jaksottaa luontevasti pihapiireihin  ja  tiloi-
hin liittyvillä puuistutuksilla. Maaston muotoja voitaisiin korostaa sijoittamalla 
puuparin aina maaston korkeimmalle kohdalle. 

Valtimolla sijaitsee myös  1700-luvun lopulla syntynyt Ylä-  Valtimon rantaky
-lä,  jonka asutus  on  kuitenkin pääosin rakennettu vasta sotien jälkeen. Kylä 

sijaitsee pienen Ylä-Valtimon järven rannalla,  ja maisemakuvassa  tärkeitä 
elementtejä ovat laajat peltoaukeat  ja  pitkät näkymät avoimien  ranta- 
alueiden yli järvelle. Viljelykset sijaitsevat rinteillä,  ja koivuvaltaiset  pienet 
metsiköt luovat vaihtelua peltonäkymiin. Karjataloudella  on  perinteitä kyläs-
sä,  ja  erityisesti edelleen käytössä olevat rantaan saakka ulottuvat laidun-
maat ovat omaleimaisia  ja  komeita. Kylän halkaiseva Valtimosta Kuhmoon 
kulkeva maantie  5284 on geometrialtaan  maastoon sopiva, mutta tasauk

-sen  korkeus  ja piennarten  leveys häiritsevät toisinaan. Pientareille voisi  kyl- 



28 	 Yleisten teiden  maisemaselvitys,  Pohjois-Karjalan lääni 

MAISEMAN  ARVOALUEIDEN  JA  -KOHTEIDEN SIJAINTI  TIEVERKOSSA  

vää  kulttuurimaisemaan sopivia kukkivia niittykasveja, jotka liittäisivät tien 
paremmin ympäristöönsä. Näkymien avoimena pitämisestä  on  syytä huo-
lehtia, jotta alue säilyttää leimalliset piirteensä.  

Kolin  maisema-alue  on  läänin maisema-alueista tärkein  ja  laajin.  Se on 
 yleisesti tunnettu luonnonnähtävyys, johon sisältyy paljon monimuotoista 

maisemaa  ja luontoalueita.  Alueen yleisiä teitä ovat sisääntulotienä toimiva 
maantie  504, Loma-Kolille  ja  satamaan johtavat maantiet  5045  ja  5046  se-
kä paikallistiet  15735 (Jerontie), 15829 Hattusaareen  ja  15807 Savilahteen.  

Seuraavassa  on  lyhyesti esitetty tiekuvaukset  ja  tehtävät toimenpiteet: 

mt  504:  parannettu oikomalla  ja tasausta  nostamalla,  tie  noudattelee 
maastoa, harjujaksojen luiskat pahannäköiset maisemoimattomina, tien 
rytmi hyvä, tienvarsikasvillisuutta tulisi kehittää asutuilla jaksoilla  ja luis-
kissa. Kolin  kylän kohdalla  on  Kolin-Ahvenisen tieverkkosuunnitelmassa 

 (1992)  esitetty  2  vaihtoehtoa, joista toinen (VEi) säilyttää maiseman tien 
parantamisen tapahtuessa nykyisellä paikalla. Kylää ohittaa uusi tielinja 

 sen  pohjoispuolelta  ja  nykyinen  tie jää  palvelemaan sisäistä liikennettä. 
Mikäli ohikulkulinjaus toteutuu, tulee  se  tehdä ns. maisematienä, jonka 
suunnittelussa ympäristöarvot ovat lähtökohtana. 

• mt  5045  (Koli-Merilänranta): linjaukseltaan  kaunis  tie,  jolle  on  Kolin-
Ahvenisen  alueen tieverkkosuunnitelmassa esitetty parantamistoimenpi-
teinä tasauksen parantamista, liittymäjärjestelyjä, näkemäalueen raiva-
usta, oikaisuja, siltojen parantamista sekä kevyen liikenteen väylän  ja 
alikulkujen  rakentamista. Esitetyt toimenpiteet yhdessä muuttavat tien 
luonteen taajamatieksi  ja  levittävät tietilaa huomattavasti. Esimerkiksi ali-
kulkujen rakentamista tulisi miettiä uudelleen  ja  etsiä sille vaihtoehtoja. 
Kevyen liikenteen väylät tulisi rakentaa kevyellä kädellä  ja  siten, että  vä-
likaistalla  voidaan säilyttää kasvavaa puustoa. Näkemäalueiden raivaus 
voitaisiin hoitaa maisemanhoidollisin keinoin raskaan parturoinnin sijaan. 
Liittymien säilyminen tiukkoina  ja tasauksen  säilyminen ovat tärkeitä 
maisemallisia tavoitteita. Tienparantaminen tulee kytkeä alueelle laadit-
tavaan maisemanhoitosuunnitelmaan. Tienvarsipuuston hoito voitaisiin 
tehdä esimerkillisesti Metsäntutkimuslaitoksen toimesta. 

• mt  5046 (Kolinrannan tie):  tielle  on tieverkkosuunnitelmassa  esitetty pa-
rantamista, tien leventämistä  ja  kevyen liikenteen väylää. Tärkeää  on 

 tiehen tulevan lehtokasvillisuuden  ja  rinteen säilyttäminen. Kevyen liiken-
teen väylä  on  esitetty rannan puolelle. Rakentaminen aiheuttaa joka ta-
pauksessa tiealueen levenemistä  ja voimakkaitakin luiskia  paikoin ah-
taassa ympäristössä. 

•  Pt 15807 (Savilanden tie) on  yksi alueen kauneimmista teistä vaihtelevan 
maiseman  ja pienipiirteisen  tielinjauksen ansiosta. Erityisen kaunis  on 

 jakso Savikylästä länteen. Tieympäristö ei vaadi normaalin hoidon lisäksi 
erityisiä toimenpiteitä. 

• pt:n  15829  (Koli-Hattusaari)  ympäristö  on  rehevää  ja  suljettua. Luiskissa 
olisi harjujaksolla parantamista. 
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•  pt 15735 (Jeron tie):  kauniissa  ja  vaihtelevassa ympäristössä kulkeva  tie. 
 Näkymiä ulos suurmaisemaan tulisi avata enemmän. Välille Jero-Ahven-

lampi  on tieverkkosuunnitelmassa  esitetty uutta tieyhteyttä. Alueelle  on 
 suunniteltu paljon lomarakentamista.  Tien  parantaminen tulisi tehdä vai-

heittain  ja  varovasti. 

Yleisesti ottaen arvokkaille kulttuurimaisema-alueille osuvista teistä voidaan 
sanoa, että niiden parantaminen tulee tehdä mieluusti vaiheittain  ja  yhteis-
työssä kunnan, läänin liiton  ja  ympäristöministeriön kanssa. Kyseisillä alueil-
la tieympäristö  on  yhtä tärkeä  osa arvokokonaisuutta  kuin muukin alueen 
miljöökohde. Lähes kaikilla tienvarsipuusto kaipaa intensiivisempää hoitoa, 
näkymien avaamista  ja puulajisuhteiden  kehittämistä. Toimenpiteet ovat 
arkisia  ja  konkreettisia, mutta niiden yhteisvaikutuksesta syntyy koko-
naisuus, jossa tärkeää  on  juuri selkeys  ja  korkea hoitotaso.  

3.2  Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt 

Läänin alueella  on 60  valtakunnallisesti arvokkaaksi rekisteröityä kulttuuri- 
ympäristöä. Näistä suurin  osa  sijoittuu Tohmajärven, llomantsin, Enon, 
Nurmeksen, Valtimon sekä Joensuun ympäristöihin. Jokaisessa kunnassa 
lukuunottamatta Polvijärveä  on  yksi  tai  useampia kohteita. 

Kohteista suurin  osa  sijoittuu teiden varsille, joskaan harvemmin pääteiden 
yhteyteen. Kulttuuriympäristöt ovat pääosin kanava-, koski-  tai jokimiljöö

-alueita, rautatieympäristöjä, vanhoja tieosuuksia  tai  perinteisiä miljöökoko-
naisuuksia. Tiemaiseman kannalta keskeisimpiä ovat kirkkoympäristöt, 
vanhat maantiet  ja  laajemmat kirkonkylämiljööt (esim. Valtimo, Heinävaara, 
Sarvingin kyläalue, Möhkön kylä jne.). Näiden ympäristökokonaisuuksien 
ongelmana  on  alueen ilmeen säilyttäminen perinteisenä maankäytön 
muuttuessa. Tienpidon kannalta tien korkeusaseman nostaminen  ja perinL 
teisen pienipiirteisen  tien parantaminen maantiemäiseksi  (mm. linjauksen 

 muutos, näkemäraivaukset, sivuluiskat, liittymäalueiden laajentaminen jne.) 
muuttaa näitä miljöökokonaisuuksia  koko  ajan. 

Pohjois-Karjalan tielläliikkujalle kylämiljööt  ja  kirkonkylän alueet ovat muu-
toin metsäisessä ympäristössä tärkeitä  ja  harvoin esiintyviä etappeja. Pie-
net kyläalueet ovatkin säilyneet melko hyvin. Kirkonkylistä eniten rakennus- 
suojelukohteita sisältävät  (mm. Juuka,  Valtimo, Tohmajärvi, llomantsi) vaa-
tivat perusteellista tienparantamista. Tienparantaminen tulee näissä koh-
teissa kytkeä maankäytön suunnitteluun  ja  se  tulee tehdä pienin askelin, 
mieluusti vaiheittain. 
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3.3  Seudullisesti  ja  paikallisesti arvokkaat alueet 

Paikallisesti arvokkaita maisema-alueita ei tässä työssä ole esitetty kunta- 
kontaktien puuttumisen takia. Seutukaavaliiton kuntakohtainen maisema- 
selvitys  (194-86)  perustuu maa-ainesten ottoalueiden kartoitukseen  ja  on 

 siksi enemmänkin raaka-ainevarapainotteinen kuin maisemallinen. Kysei-
sessä selvityksessä  on  kuitenkin maiseman pääelementit selkeästi esitet-
tyinä sekä tärkeimmät kylämiljööt. 

Joensuun seudun seutukaavassa  (1992)  ja  Pohjois-Karjalan seutukaavas-
sa  (1988)  osoitetut kulttuurimaisema-alueet sisältyvät valtakunnallisesti ar -
vokkaiden maisema-alueiden rajaukseen. 

Pohjois-Karjalan  Kulttuurimaisemainventoinnissa  (1990) on luetteloitu seu-
dullisten  ja  maakunnallisten kulttuurimaisemakohteiden lisäksi myös paikal-
liset kohteet. Näistä suurin  osa  sijoittuu kylien  ja  taajamien ympäristöön. 
Varsinaisia pääteiden tuntumaan sijoittuvia kohteita  on  vähän.  

Kuva  3/11  Huhtilammen  kylän vanhaa rakennuskantaa 
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4  Maiseman  arvoalueet teittäin tarkasteltuina  

4.1  Maisemallinen  tieluokitus  

Kuvassa  4/1  esitetty maisemallinen tieluokitus tähtää kahteen asiaan: hyvi-
en  ja  esimerkillisten teiden  ja tiejaksojen  löytämiseen sekä ongelmallisten 
tiejaksojen  ja  yleisesti ottaen tieympäristön ongelmakohtien löytämiseen. 
Seuraavassa  on  esitetty päätyypit läänin alueen tieympäristöistä, niiden ku-
vaukset, ongelmat  ja toimenpidesuositukset: 

•  valtatie  6  -  seuraa Salpausselkää, vaihteleva  tie  ympäristö, kehitettävä 
maisematienä  ja  matkailun päätienä 

Monipuolinen tiejakso, joka koetaan rytmiltään miellyttävänä tienä. Näkymi-
en avaamista vesistöön  ja luiskien maisemointia  tulee edelleen tehdä. Tär-
keimpien liittymien havaittavuutta voitaisiin parantaa  ja  puustoa hoitaa ky-
seisillä alueilla. Levähdysalueilla viimeisteltävää,  mm. informaatiotaulujen  ja 
huoltorakennusten  osalta. 

•  valtatie  17  - harjujaksoa  seuraava  tie  -  eniten avointa maisematilaa  tie- 
jaksoista 

Kulttuurimaisemapainotteinen  tie. Tiemaisemassa  tulisi korostaa tien rytmiä 
 ja  laajoja maisematiloja  ja  pitkiä näkymiä esim. puurivi-istutuksin, porttikoh

-tia  luomalla  ja maataiteella. Tienvarsikasvillisuuden  kehittäminen sopii  tie-
jaksoittain; esim.  keto-  ja niittykasvit, lupiini,  lehtikuusi tms. Myös päätieltä 
näkyviä teitä, akseleita  ja  näkymiä voidaan korostaa (yhteistyö kuntien 
kanssa)  ja tienvarteen  tuoda voimakkaitakin rakenteita  tai  rakennuksia. 
Kulttuurimaisemapainotteisuutensa takia monimuotoisten koristekasvien  ja 

 havupuiden lisäämistä tienvarteen voitaisiin tehdä. 

•  valtatie  18  - muinaisrantaa  ja  maisemarakennetta  seuraava tielinjaus, 
tärkeä pohjois-eteläsuuntainen akseli, joka  on  vilkkaasti lllkennöity 

Alkujakso mielletään pensoittuneeksi  ja  yksitoikkoiseksi. Elävöityy asutuk-
sen alettua etelästä pohjoiseen mentäessä. Väli Juuka-Nurmes ei ole on-
gelma. Eteläpäähän tulisi kehittää kohokohtia,  mm.  hyviä levähdysalueita  ja 

 tehokkaammin hoidettuja tiejaksoja (kylät  ja  kylien liittymäalueet)  tai  etsiä 
etelän reitille kiertotievaihtoehtoja. 

• kantatie  73  -  erämaa-alueita halkova linjaus, seuraa muinaisrantaa, osin 
maisemarakennetta vastaan, selkeästi maiseman mukaan jaksottuva  tie  

Hyvin jaksottuva  tie.  Sisältää yksitoikkoisia, pensoittuneita jaksoja  ja  hyviä, 
suurirytmiseen maisemaan sopivia  tai kulttuurimaisemapainotteisia  jaksoja. 
Yksitoikkoisille jaksoille  on  vaikeata tehdä mitään,  sillä  ne sijoittuvat asumat-
tomille alueille, missä tienvarsipuuston hoito tuntuu turhalta. Levähdysalueil

-la  voisi olla "maamerkkirakennuksia", joiden tulee kuitenkin sopeutua mai- 
semaan. 
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Kuva  4/1  Pohjois-Karjalan pääteiden maisemallinen tieluokitus. 
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• kantatie  74 -  eri aikakausina syntynyt  tie, maisemarakennetta  vastaan 
kulkeva, vähän ympäristöarvoja 

Tiemaisemaltaan  "raskas"  tie.  Sisältää paljon tukkoisia tiejaksoja  ja  vähän 
näkymiä ulos tieltä. Tienvarsipuustoa tulisi hoitaa  ja  muodostaa leveä  pien- 
nar  niille osille tiejaksoja, jotka sijoittuvat rehevään maisemaan. Pienten ky -
lien kohdalla puustoa voitaisiin tienvarsilla hoitaa nykyistä tehokkaammin. 
Tämä onnistuisi parhaiten yhteistyössä kylätoimikuntien  ja  kuntien kanssa. 

•  maantie  490  (muuttuu kantatieksi  70) -  tärkeä matkailutie, sijoittuu vaa-
ramaisemaan, monipuolinen maisemakuva, kulttuuriarvoja 

Maisemiltaan  hyvä  tie,  jonka ympäristö voisi olla vieläkin paremmin hoidettu. 
Tämä koskee erityisesti taajamajaksoja, liittymiä  ja levähdysalueita. Luiskia 

 tietoisesti hoidettu - kyseistä menettelyä tulee jatkaa. Puulajisuhteen kehit-
täminen  ja  yhteistyö kuntien  ja metsälautakuntien  kanssa tuonee parhaan 
tuloksen. Informaatiotaulut  ja  opastus tien varrella tarpeen. Tulisi kehittää 
omaleimainen opastus  ja  varustus sekä esim. tiemaisemasta kertova  info- 
kooste. 

•  maantie  502 - karulle harjujaksolle  sijoittuva  tie, ympäristöai'volltaan  heik-
ko, heikosti viimeistelty tieympäristö 

Yksitoikkoinen  ja tasaukseltaan  korkealla oleva  tie.  Vähän mielenkiintoisia 
kohokohtia  tai  näkymiä. Heikkorytminen. Toimenpiteet kohdistettava asutuil

-le jaksoille  ja levähdysalueille,  ei asumattomille. Luiskien maisemointia voi-
taisiin tehdä kokeilumielessä ongelmallisimmilla kohdilla. Näkymien avaami-
nen vesistöön  ja levähdysalueilla  tehokas puuston hoito tarpeen. 

Arvokkaita maisema-alueita sijoittuu tarkastelluista teistä eniten valtateiden  
6  ja  18,  kantatien  74  sekä maanteiden  486, 494  ja  522  varteen. Näiden li-
säksi maisemarakennetta noudattelevien luode-kaakkosuuntaisten paikal-
listeiden viereen sijoittuu paljon arvoalueita. Maiseman arvoalueet sijaitse-
vat useimmiten kaukana päätiestä, minkä vuoksi arvoalueet  ja mielekkäim-
mät tiemaisemat  jäävät monelta ohikulkijalta huomaamatta. 

Maiseman kannalta monimuotoisia pääteitä ovat valtatiet  6, 17  ja  valtatie  18  
Nurmeksesta  pohjoiseen  ja  välillä  Koli-Ahmovaara-Nurmes, kantatie  73  
Lieksasta Nurmekseen  sekä maantiet  488  ja  490.  

Yleisesti ottaen läänin tiemaisema kuvastaa hyvin maisemamaakuntien 
ominaispiirteitä  ja  vaihtelevaa luonnonmaisemaa. Ongelmana ovat pitkät, 
yksitoikkoisen puustoiset tiejaksot, joiden ympäristöä  on  vaikea kehittää. 
Harjujaksojen sorapintaiset tieluiskat ovat niin ikään ongelma. Lumiset talvet 
korostavat suurimuotoisen maiseman kauneutta  ja  niille sijoittuvia tiejaksoja. 

 Sen  sijaan yksitoikkoisten, pitkien suorien  ja  tasaisen maiseman tiejaksoja 
talvi  ja  syksyn  ja  kevään "rospuutto"  vain  pahentavat. 
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Kuva  4/2  Viehättävää viljelysmaisemaa Liperin kunnassa. 

4.2  Maisemateinä  I  matkailuteinä kehitettävät  tiet  ja  tiejaksot 

Tielaitoksen  ja  Matkailun edistämiskeskuksen yhteistyönä tehdyn tutkimuk-
sen  (1992)  mukaan vetovoimaisimpina läänin pääteistä pidettiin valtatietä  6 
Kesälandelta  Joensuuhun  ja  maantietä  522  llomantsista Lieksaan.  Myös 
kantatie  73  Lieksasta Nurmekseen  ja kantatie  74  Joensuusta llomantsiin 
koettiin monipuolisena  ja  hyvänä tienä. Varsinaisia valtakunnallisia matkai-
luteitä olisivat Kitee-Joensuu-llomantsi-Lieksa-KuhmO-tie  (Vt  6 - kt  74  - mt 
522  - mt  524)  ja  Kuopio-Joensuu-Värtsilä-tie  (vt  17  -  vt  6 - mt  490).  Näistä 
ensiksi mainittu olisi  osa ns.  Suomi-tietä  ja  jälkimmäinen  osa poikittaistietä 

 Vaasasta Värtsilään. Muita potentiaalisia kohteita ovat läänissä Pielisen 
kierros (kt  73  -  vt  18 - mt  504  - mt  502)  ja  Kitee-Joensuu-Kuopio -yhteys  (Vt 

 6-vt  17),  joka  on  osana ns. tuhansien järvien matkailutietä. 

Kaikista näistä kaavailuista nousee esiin valtatie  6:n  merkitys matkailutienä 
sekä llomantsin  ja  Lieksan alueiden painotus Vaara-Karjalan alueella. Kun-
nista matkailun kehittäminen  on  hyvin potentiaalista myös Tohmajärvellä, 
Nurmeksessa  ja Värtsilässä. Maisemiltaan  kauniit  kunnat  Rääkkylä  ja  Val-
timo  jäävät pääliikenteestä sivuun.  Sen  sijaan Kitee, Kesälahti, Liperi  ja 

 Outokumpu sijoittuvat hyvin vilkasliikenteisten pääteiden tuntumaan. Poh-
jois-Karjalassa voitaisiin ajatella pienimuotoisten maisemateiden  ja  matkailu- 
reittien perustamista. Kyseisiä tiejaksoja voisivat olla esim. maisema- 
alueista koostuva reitti, koska läänissä  on  lukuisa määrä eri tyyppisiä mai-
sema-alueita, jotka sijoittuvat perinteisinä säilyneiden paikallisteiden var-
teen. Pielisen kierros  on  myös kehityskelpoinen  idea,  joskin  se  tulisi toteut-
taa muita kuin pääteitä pitkin, jotta maiseman monimuotoisuus tulisi pa-
remmin esiin.  Kolin  ympäristö  on vetovoimainen  sellaisenaan - myös tieym-
päristön osalta.  
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Maisemateinä  maantien  490  ja  valtatien  1 7  lisäksi voitaisiin kehittää  pääteis
-ta  kantatietä  73  Lieksasta Nurmekseen,  maantietä  522  llomantsista  Hattu
-vaaralle,  valtatietä  6  Kesälandelta Tohmajärvelle  sekä mandollisesti valta-

tietä  1 8  välillä  Ahmovaara -Nurmes.  Pienempiluokkaisia maanteitä  ja  paikal-
listeitä  on  useita, näistä tärkeimpien varteen sijoittuu valtakunnallisesti ar-
vokkaita maisema-alueita.  
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5 Tieympäristöjen  maisemanhoito  

5.1 Tien  vaikutukset maisemaan  

Tien  maisemaan kohdistuvat vaikutukset vaihtelevat suuresti maisematyy-
pistä  ja tieympäristössä  tehtävien toimenpiteiden suuruudesta riippuen. 
Yleisesti ottaen uuden tien sijoittaminen avoimeen kulttuuriympäristöön  on 

 vaikutuksiltaan suurempi kuin metsämaastossa.  Tien  mittakaava  ja  muut 
tekniset ominaisuudet vaikuttavat hyvin paljon kokonaisuuteen. Teiden  tin-
jauksessa  maiseman ominaispiirteet  ja pinnanmuodot  ovat ratkaisevia teki-
jöitä: pinnanmuodoltaan suurimittakaavaisessa maisemassa (Vaara- 
Karjala) tielinja tulee tehdä riittävän suurilla kaarilla kun taas pienipiirtei-
sessä ympäristössä kaarien tulee olla pieniä,  ja  pitkiä suoria  on  vältettävä. 

Teiden rakentaminen vaikuttaa aina maisemaan. Mitä merkittävämpi  on 
kulttuuriympäristö,  sitä moninaisemmat ovat vaikutukset. Tienparantami

-sessa tietilan  leviäminen, tasauksen nouseminen  ja  tien luonteen 
(mittakaavan,  rytmin,  kokonaisuuden) muuttuminen ovat maiseman kannal-
ta tärkeimpiä  ja  näkyvimpiä muutoksia. Yleisesti ottaen linjauksen tulisi 
noudatella maastoa  ja  suurta maisemarakennetta, ts. kulkea jokien, järvien 

 ja selänteiden  tai  harjujen suuntaisesti. Maisemalla  on  oma rytminsä, joka 
muodostuu avoimien peltojen  ja metsäjaksojen vuorottelusta.  Tien  rytmin 

 tulisi noudatella maiseman rytmiä, linjoja, mittakaavaa  ja  muotokieltä.  

5.2  Nykytilanne  ja  kehitettävät  asiat  Pohjois-Karjalassa 

Tielaitoksen ympäristösuunnittelussa  maisemanhoito  on  noussut yhä kes-
keisemmäksi asiaksi.  On  asetettu maisemanhoidollisia tavoitteita, joita  on 

 toteutettu monin eri keinoin,  mm. säilyttämällä  tärkeitä näkymiä, raivaamalla 
tienvarsia, korostamalla arvokohteita  (mm.  vanhoja rakennuksia, siltoja 
jne.), suuria puita  tai  vanhaa tienpohjaa. Tiemaisema  on  monien osatekijöi

-den summa.  Näistä osatekijöistä tärkeimmät ovat: 

-  tien luokka, tasaus  ja geometria 
-  tien sijainti maisemassa  I  tien suhde maisemarakenteeseen 
- tien suhde rakentamiseen nähden  (haja-  tai  taaja-asutus) 
- 	näkymät tien suuntaisesti  tai  tieltä ulos 
- 	tietekniset  asiat  (leikkaukset, pengerrykset) 
- 	tienvarsikasvillisuus 
- tierakenteet  ja  -varusteet 
- 	tien rytmi, tieympäristön viimeistely 
-  voimakkaiden maisemaelementtien huomioon ottaminen 

Tärkeimmät näistä ovat tien sijoittuminen maisemaan  ja tieteknisesti  sopi-
van ratkaisun löytäminen.  Tien  suunnittelu  on  paljolti tilan suunnittelua, 
usein tilasarjojen, joista muodostuu tietty rytmi  ja  dynamiikka  koko tiejaksol

-le.  Pohjois-Karjalassa näitä tilasarjoja esiintyy vähän pitkien metsäjaksojen 
takia. Vaara-Karjalassa tilasarjat syntyvät maastonmuodoista,  ja  tilat ovat 
pitkänomaisia, tien suuntaisia. 
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Tiemaiseman  hoitoa  on  tehostettu läänin alueella erityisellä "Ilmettä itään"- 
projektilla;  onhan alue yksi tärkeimpiä matkailukohteitamme. Muita asioita 
ovat olleet hirvivahinkojen ennaltaehkäisemisprojektit, tienvarsipuuston 
hoitaminen  ja  näkymien avaaminen, yhteistyö Telen  ja  paikallisten sähkölai-
tosten kanssa  ja johtolinjojen  sijoittaminen lähelle ajorataa penger-  tai leik-
kausluiskaan. Levähdysalueiden  ympäristöjä kohennetaan tietoisesti,  tie- 
mestareita motivoidaan  ja  yhteistyötä kuntiin tehostetaan  koko  ajan. Käy-
tännön ongelmana  on  ollut riittävän  ja  sopivan niittokaluston puuttuminen. 
Myös koulutusta tarvitaan edelleen - erityisesti keto-  ja niittyalueiden  hoita-
miseksi. Paljon kehitettävää olisi taajamien  ja kirkonkylien ympäristöjen  vii-
meistelyssä; mm. saarekkeissa, bussipysäkeillä, sisääntulojaksoilla, luiskien 
viimeistelyssä,  liittymissä jne. 

Yleisesti ottaen maisemanhoitoa vaativat alueet liittyvät Pohjois-Karjalassa 
taajamiin, kirkonkyliin, ohikulkuteiden kaupunki-  ja keskustajaksoihin,  laajoi-
hin liittymiin sekä maisemoimattomiin tieluiskiin. Parantamista olisi myös 
kevyen liikenteen väylien suunnittelussa: usein ne  on  vedetty liian suoraan 
tien suuntaisiksi  ja välikaista  on  jätetty avo-ojitetuksi.  Syvät  avo-ojat  ovat 
ilmeeltään aina apean näköiset - olkoonkin, että niissä  on  istutuksia.  Ran-
tanäkymiä  tulisi edelleen avata, tienvarsipuustoa hoitaa, vesakoita poistaa, 
näkymiä ulos tieltä avata  ja ongelmallisimpia tiejaksoja  parantaa kokonai-
suudessaan.  

Kuva  5/1  Hyvin  hoidettua taajamatieympäristöä  juuri  istutettuine puukuji-
neen 
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Kuva  5/2  Esimerkki hyvin  hoidetusta levähdysalueesta, Oinassalmi.  

Kuva  5/3  Apeat sorapintaiset tieluiskat harjualueilla  ovat yksi tyypillinen  ja 
 vaikeasti  korjatta  va  epäkohta läänin  tieympäristössä. 
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Kuva  5/4  Pensoittuneet,  tavallisimmin koivuvaltaiset tienvarret  ja  pitkä 
suora tielinjaus ovat yleinen näkymä Pohjois-Karjalassa. Nämä 
sijoittuvat tavallisimmin erämaa-alueille, minkä takia toimen-
piteet kannattaa kohdistaa  vain  pysäköimis-  ja  levähdysalueille 

 sekä liittymlln.  

Kuva  5/5  Näkymä Selkieltä. Pitkän suoran päähän voitaisiin kehittää  port
-tikohta  puustoa harventamalla  ja  reunapuustoa rajaamalla. 
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Kuva  5/6  Tienvarsille sopivaa luontaista ketokasvillisuutta Liperissä.  

Kuva  5/7  Pitkät, avoimet  ja  usein suorat taajamatiejaksot poikkeavat pe-
rinteisestä tieympäristöstä  ja  muistuttavat liiaksi toisiaan 
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6  Kunnittainen  tarkastelu 

6.1 Eno 

KWW4T  

Eno  kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan, joskin  sen  sijainti Järvi- 
Suomen vaihettumisvyöhykkeellä ilmentää länsiosassa myös jälkimmäisen 
maisemapiirteitä. Kunta sijaitsee kvartsiittivyöhykkeellä, mistä osoituksena 
ovat korkeat vaarat. Kallioperässä esiintyy myös harvinaisia mineraaleja  ja 
malmeja.  Maaperä  on  pääosin moreenia. Savikoita esiintyy Sarvingin  ja  Ui-
maharjun ympäristössä. Alueen maisemarakenne  on  länsi-itä  ja  pohjois- 
etelä -suuntainen. Kuntaa halkoo Pielisjoki, jonka molemmin puolin kohoa-
vat vaarajonot. Korkein kohta  on Mustavaaralla (269 m).  Harjut  ja reunamo-
reenit  ovat maisemallisesti merkittäviä. Tärkeimmät reunamoreenit ovat Ui-
maharju  ja  jakso Herajärveltä Kuusjärvelle. Harjuista merkittävin  on Majoin-
vaaralta Jäsyjärvelle  kulkeva harju. 

Yleisesti ottaen maisernakuva  on  monimuotoinen  ja pääelementit  muodos-
tavat vesistöalueet, vaarajonot  ja harjujaksot. Kolvananuuron rotkoalueen 
itäosa  ulottuu länsiosassa kuntaa Enon puolelle. Maisemallisesti merkittävä 

 on  myös Herajoen ympäristö harjusaarineen. Alue kuuluu  Kolin  valtakun-
nallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen  ja kansallismaisemaan.  Hera- 
joella  on geologisesti  merkittäviä pirunpeltoja, luolia  ja aallonmerkkikallioita.  

Enon kirkko, Sarvingin kyläalue, Saapaskosken kanava  ja Uimaharjun  rau-
tatieasema ympäristöineen ovat valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuri- 
ympäristöjä kuten myös Vornan  tie  välillä Vorna-Kyyrönvaara  (2,5 km),  joka 
periytyy pikkuvihan ajalta  (1741-43)  ja  on  läänin ainoa museotie. Pohjois- 
Karjalan seutukaavaliiton maisemaselvityksen kuntakohtaisen raportin 

 (1988)  mukaan Enossa  on 38 suurmaisema-aluetta, jotka koostuvat  77  osa- 
alueesta. Alueet ovat pääosin luonnonmaisemia  ja  jakautuvat tasaisesti 
kuntaan. Kylämaisemista mainittakoon Sarvinki, Haaponiemi  ja  Kuisma. 
Aittovaaran, Sarvingin  ja Herajoen  seudut ovat monipuolisia  ja  siksi maise-
makuvan kannalta mielenkiintoisimpia. 

Tiemaisema 

Kantatien  73  ympäristö  on  Kontiolanden kunnan rajalta Enon kirkonkylään 
karujen harjujaksojen  ja rehevämpien painanteiden leimaamaa. Tieympäris-
tössä  tulisi parantaa  ja  hoitaa  tieluiskia.  Erityisesti  Louhiojan  kohta kaipaa 
viimeistelyä  ja  uusia istutuksia  välikaistalle. Kirkonkylältä Uimaharjuun ym-
päristö  on  karua. Uimaharjusta luoteeseen tieympäristö  on  sekavaa  ja  väli-
kaistalla  on  syvät  avo-ojat.  Kevyen liikenteen väylä jatkuu pitkänä  Ukkolaan 

 asti,  minne  asti  välikaistalle  voitaisiin paikoin istuttaa lisää kasvillisuutta  ja 
 hoitotasoa  parantaa  vesakkoa  poistamalla. Tästä pohjoiseen  tie  kulkee 

vuorotellen karulla männikkökankaalla  ja rehevämmällä haja-asutus-
alueella.  Tien geometria on  pitkien suorien  ja kaarteiden vaihettamaa. 
Tieympäristö  on  kokonaisuutena yksitoikkoinen  ja  siinä  on  vähän maisema- 
arvoja. 
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Maantie  512 on  maisemarakenteen suuntainen, vaarajonoja  seuraava  tie, 
 jolle  osuu kaksi merkittävää maisema-aluetta: Sarvinki-Tuomijärvi  ja Aitto

-vaara. Maisemallisesti kaunis  on  myös maantie  518  Enosta Ahvenisen 
 kautta pohjoiseen, missä  se  yhtyy kantatiehen  73. Tie on  yksitoikkoista 

kantatietä huomattavasti viehättävämpi geometrialtaan  ja ympäristöltään.  

Maantie  514  Enosta llomantsiin  on  maisemallisesti kiinnostavampi itäosas-
sa, missä maisema  on  länttä suurimuotoisempaa. Tämä ilmenee tieympäris-
tässä pitkinä näkyminä  ja  vaaroja halkovina linjauksina. Kuisman kylä ei 
avaudu tielle. Näkymä kylän kohdalta länteen Majoinvaaralle  on  hieno. 
Harpasjoen  ja Majoinvaaran  välinen alue  on  karujen, suo-  ja harjuvaltaisten 

 jaksojen  ja rehevämpien painanteiden vaihettamaa. Harpatinlanden  pans
-sariesteet  muodostavat mielenkiintoisen yksityiskohdan tielläliikkujalle. Ko-

konaisuutena tiejakso  on  melko vaihteleva  ja tiegeometrialtaan ja rytmiltään 
 hyvä. Erityisiä toimenpiteitä tienvarsivesakoiden poistamisen lisäksi ei tarvi-

ta.  

Kuva  6/1  Harpatinlanden panssariesteet  luovat mielenkiintoisen elämyk-
sen maantiellä  542.  

6.2  Ilomantsi  

llomantsi  on  suuri kunta Vaara-Karjalan maisemamaakunnassa. Kunnan 
yleisilme  on  suurten suoalueiden  ja  vaarojen hallitsemaa erämaata. Alueel-
la  on vain  vähän viljelyksiä. Pienikokoiset pellot ovat aina harvaan sijoittu-
neiden talojen vieressä. Kylärakenne  on  tiwin  vain  muutamassa kylässä. 
Maaston moreenimuodostumien väliset korkeuserot ovat huomattavia, 
mutta tasoittuvat itäosassa, jossa soiden määrä kasvaa.  
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Korkeimmat vaarat ovat pohjoisessa sijaitsevat, yli  250 m  korkeat Oinas- 
vaara, Kortevaara, Naarvaanvaara, Pihlajavaara  ja Vehkavaara.  Suurin 
järvi  on vähäsaarinen Koitere  itärajan tuntumassa. llomantsissa  on  paljon 
harjuja, drumliineja  ja  yksittäisiä suurempia kalliokohoumia. Luonnonmaan-
tietellisesti kunnan jakaa kahtia lounais-koillissuuntainen reunamuodos-
tuma,  jolle  sijoittuvat maisemallisestikin merkittävät Selkäkangas  ja  Palo-
kangas. Kunnan  pinta-alasta  60 % on  metsää. 

Hattuvaaran  kylä  ja Maukkula  ovat kansallismaisema-teoksessa mainitut 
maisema-alueet. Myös  Sonkaja ja Kirvesvaara-Hakovaara  ovat mainittu 
valtakunnallisesti arvokkaina perinteisiä vaarakyliä edustavina maisemako-
konaisuuksina.  I lomantsin kirkkomaisema,  Sonkajan  vaara-asutus, Nehvon 
kylä, Hattuvaaran vaarakylä  ja  tsasouna, Möhkön ruukinalue  ja  kylä sekä 
Mekrijärven kylä ovat valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. 
Seutukaavaliiton kuntakohtaisessa maisemaselvityksessä  on  nimetty  34 

 laajaa maisema-aluetta, jotka koostuvat 93:sta  osa-alueesta. Näistä huo-
mattava  osa  on  kulttuurimaisemia luonnonmaisemien lisäksi. Erityisesti  on 

 mainittu Petkeljärven-Mekrijärven alue  ja Kesonsuon-Palokankaan  alue. 
Molemmat ovat maisemallisesti monipuolisia. 

Tiemaisema 

Kantatie  74 on linjattu  rautatien suuntaisesti Tuupovaaran rajalta kohti Ilo-
mantsin kirkonkylää. Tieympäristö  on  karua  ja  melko yksitoikkoista. 

Maantie  514  Ilomantsista Enoon on taajamajakson  jälkeen kulttuuripainot-
teinen  ja  tien geometria hyvä. Ympäröivät vaarat näkyvät tiemaisemaan 
hienosti. Metsät ovat reheviä, kuusivaltaisia. Tultaessa Ilomantsista Hako- 
vaaran liittymän jälkeen  on  erityisen kaunis näkymä Väyrynvaaralle, missä 
sijaitsee  Sonkajan  maisema-alue.  Sonkajan  kohdalla tienvarret ovat  pen

-soittuneet  maantiellä  514  ja  niitä tulisi tietoisesti hoitaa  ja  keventää. Sekä 
 Sonkajan  että Kirvesvaaran  ja Hakovaaran maisemakuvaukset  on  esitetty 

tarkemmin kappaleessa  3.1. Loppujakso  kunnan rajalle  on  karua, mänty-  ja 
koivuvaltaista  metsää, joka painanteissa rehevöityy. Tielinjaus  on  kauttaal-
taan hyvä  ja maisemarakenteeseen  sopiva, hyvärytminen. 

Maantie  522 on matkailureittinä  paljon käytetty, Runon  ja  rajan tiehen kuu-
luva, pohjois-eteläsuuntaiselle harjujaksolle linjattu  tie. Tie  kulkee korkealla 
penkereellä  ja  tieluiskat  ovat heikosti maisemoituneet. Tienvarrella  on  hyvin 
vähän asutusta muutamia vaarakyliä lukuunottamatta. Jakso Mekrijärveltä 
Lehtovaaraan  on  kaunis. Korentovaaran kylältä  on  kauniit näkymät kohti 
Hattuvaaraa. Itse kylä  jää  metsän peittoon. Palovaaran pysäköintialueelta 
tulisi avata näkymiä itään laajalle suolle. Jakso Palovaaralta Hattuvaaralle 

 on  edellistä rehevämpää. Hattuvaaran kylän osuus  on  käsitelty kappalees-
sa  3.1  tarkemmin. 

Maantie  5004 on  kokonaisuutena kaunis maisematie,  jolle  sijoittuu paljon 
arvokohteita,  mm. Kuuksenvaaran kylämaisema, Taivallammen  taistelu- 
paikka  ja Oinassalmi.  Tie  kulkee laajan Oinassalmelta Petkeljärvelle  ja  Me-
krijärvelle  ulottuvan monipuolisen maisemakokonaisuuden läpi. Erityisen 
kaunis tiejakso  on kirkonkylältä Kuuksenjärven  kylälle. Tämän jälkeen ym- 
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päristö  muuttuu karummaksi. Möhkön kylämaisema  on  viehättävä ruuk-
kimiljöö, jolte tunnusomaista ovat puistomaiset jokivarret.  

Kuva  6/2  Perinteisiä  vaaranäkymiä  Ilomantsissa.  

6.3  Juuka  

Läänin pohjoisosassa sijaitseva Juuka sijoittuu Vaara-Karjalan maisema- 
maakuntaan  ja  edustaakin sitä tyypillisimmillään. Maisemarakenne  on  voi-
makkaasti suuntautunut kaakosta luoteeseen,  ja  alueella  on  monia harju- 
jaksoja  ja murroksia  sekä soita. Harjujen  ja murrosten  väliin  jää  pitkän-
omaisia ruhjelaaksoja, joihin sijoittuvat järvet elävöittävät maisemaa. Poh-
joisosassa  on  drumliinikenttiä  ja  korkeampia kalliokohoumia. Kallioperä  on 

 pohjoisessa graniittigneissiä, eteläosassa kvartsiittia (vaarat)  ja vähäisem-
mässä  määrin metamorfisia kivilajeja. Kallioperän erikoisuus  on  vuolukivi, 

 jota louhitaan Nunnanlandessa  valtatien  18  varrella. Juuanvaara  (317 m) 
 kohoaa alueen korkeimpana vaarana. Harjuista merkittävin  on  Juuanharju, 
 joka kirkonkylän länsipuolella leviää laajaksi deltaksi. Juuan länsiosan halki 

kulkee Savon  ja  Karjalan vedenjakaja. Itäosaa hallitsee laaja Pielisen järvi. 
Alue kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Pielisen alue 
eroaa suotuisan ilmastonsa vuoksi,  ja  se  kuuluukin etetäboreaaliseen 
kasvillisuusvyöhykkeeseen.  Sen  rantojen savikot ovat viljeltyjä  ja  asutus 
rantamailla  on  huomattavasti tiiviimpää kuin itäosan karuilla vaaroilla. 

Juuan  kirkonkylän keskusta (Puu-Juuka), Paalasmaan saariasutus  ja  Hei-
nävaaran vaara-asutus (Länsi-Vuokko) ovat valtakunnallisesti merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton selvityksessä  (1988)  Juuan  alueelta 

 on  osoitettu kaikkiaan  40  maisema-aluetta, jotka koostuvat  80  osa- 
alueesta. Näistä suurimmat ovat Ylä-  ja  Ala-Ruokonen, Juuanvaara,  Paa- 
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lasmaan  saari  ja Timovaara-Rauanjärvi.  Alueet sijaitsevat maisemara-
kenteen suuntaisesti tasaisesti kunnan alueelle jakaantuneena. 

Tiemaisema  

Valtatie  18 on linjattu maisemarakenteen  suuntaisesti luode-kaakkoon Pie-
lisen länsipuolelle. Juuan  ja  Nurmeksen rajalta etelään tiéympäristö  on  mel-
ko yksitoikkoista  ja  tie linjattu  jäykästi. Juuan pohjoispuolella valtatietä pa-
rannetaan kunnan rajalta Vihtasuolle asti. Kiertotienä käytettävä  Vuokon 
paikallistie  (15826) on  viehättävä kyläraittien läpi kulkeva soratie,  jolle  osuu 
paljon kauniita maisema-alueita. Näistä mainittakoon erityisesti Vuokonjär

-yen  alue  ja  Keski-Vuokko. Vuokon liittymästä Juukaan tien varret ovat hoi-
dettuja  ja  laaja piennaralue tekee tiestä avaran  ja  miellyttävän.  Tie on  pitki-
en suorien  ja kaarteiden  muodostama. Taajaman kohdalla tieympäristö  ja 

 maankäyttö  ovat ilmeeltään heikkoja aina Juntulan kylän liittymään asti lu-
kuunottamatta vihreitä  ja  hoidettuja Juuanjoen pysäköimisalueita. Juuan 
eteläpuolella maisemallisesti merkittäviä kohtia ovat kylämiljööt  ja  kulttuuri-
maisemat,  mm. Räksiinalavan liittymän  eteläpuolella  ja Nunnanlandessa. 

 Etelää kohti maisema muuttuu suurimuotoiseksi  ja reheväksi (kuusivaltaiset 
kvartsiittiselänteet).  

Maantie  5044  Polvelasta Martonvaaraan  kulkee suo-  ja harjualueiden  hal-
ki. Tiellä  on  pitkiä suoria jaksoja  ja  tienvarret ovat karuja. Tielle  on  tehty  pa-
rantamissuunnitelma,  jossa rakennetta parannetaan  ja  mutkia oikaistaan. 

 Tie on linjattu vaarajaksolle,  jota elävöittävät  vaarojen kylät:  mm.  Palomäen 
kaunis kyläalue. Jaksoa kunnan rajalle asti leimaavat pitkät näkymät  ja  voi-
makkaat mäet. Etelässä  on Timovaaran  kaunis kyläalue, joka sijoittuu pai-
kallistien  15811  alkuosaan.  Kyseinen alue  on  osana laajempaa Timovaa

-ran-Rauanjärven  maisema-aluetta, joka  on maisemaekologisesti  vaihteleva. 
Näkymiä järvelle voitaisiin avata nykyistä enemmän. Karut tieluiskat  ja  pen-
soittuneet  avoimet alueet tekevät loppujaksosta hieman tympeän maisema- 
aivoista huolimatta. 

Paikallistie  15816  (Nunnanlahti-Juuka)  sekä Paalasmaahan johtava  pal-
kallistie (15828)  ovat kauniita maisemateitä sellaisenaan. Paalasmaan  sil-
tapenkereet  ovat herkässä maisemassa jäykän näköisiä.  

6.4  Kesälahti  

Kesälanden  kunta sijaitsee kolmen maisema-alueen rajalla Itäisen Järvi- 
Suomen maisemamaakunnassa läänin eteläosassa. Lännessä kunta  on 

 Suur-Saimaan maisema-aluetta, idässä Pohjois-Karjalan järviseutua  ja 
 etelässä  se  ulottuu Laatokan-Karjalan seudulle. Aluetta luonnehtivat järvet 

 ja  loivat, kumpareiset pinnanmuodot, jotka koostuvat pohjamoreenista. 
Kunnan  pinta-alasta kolmannes  on  vettä. Kunta sijaitsee Puruveden  ja Py-
häjärven  välisellä kannaksella. Keskeltä kulkee toinen Salpausselkä, jonka 
liepeillä  on  runsaasti harjuja. Maaperä  on viljavaa,  ja  varsinkin  ranta-alueilla 

 on  paljon viljelyksiä. Kylät ovat tiiviitä,  ja  sijaitsevat usein rannoilla peltojen 
kupeessa. Alue  on huuhtoutunutta,  ja sen rehevyys  vaihtelee paikoittain. 
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Alueella  on  paljon kaunista kulttuurimaisemaa  ja  monimuotoisia kasvilli-
suustyyppejä.  Elias  Lönnrot  on  ensimmäisellä runonkeruumatkallaan 
kerännyt materiaalia Kalevalaa varten Kesälanden Hummovaaralla. 

Kesälandella  sijaitseva Totkunniemen kylä  on  luokiteltu valtakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alueeksi  ja kulttuuriympäristöksi. Kirkonkylällä  sijait-
seva Mäntylän hovi  ja Hummonvaaran kylämaisema  ovat myös valta-
kunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton teettämässä 
kuntakohtaisessa maisemaselvityksessä  (1985)  alueella  on  osoitettu yh-
teensä  18 suurmaisema-aluetta, jotka sijoittuvat pääosin rannoille. 

Tiemaisema  

Valtatie  6  kulkee Salpausselkää myötäillen koillisesta lounaaseen. Etelässä 
 tie  halkoo Purujärven-Marjoniemen-Lepolan harjumaisemaa, johon kuuluu 

myös suojeltu Kuolemanlamminsuon alue.  Tie  kulkee harjumaastossa, nä-
kymät ovat suljetut. Tienvarsipuuston koivut elävöittävät mäntyvaltaista 
kasvillisuutta.  Tien  tasaus  on  osin korkealla.  Tien geometria on  pitkien suo-
rien  ja klotoidien vaihettamaa ja rytmiltään  hyvää.  Kuolemanlamminsuolta 

 alkaen esiintyy  sorapintaisia sivuluiskia. Purujärven kohdalta alkaa asutus. 
Luiskien maisemointi  olisi tarpeen  Suurikylään  asti.  Suurikylän kohdalta al-
kaa monimuotoisempi kulttuurimaisema, josta avautuu kauniita näkymiä. 
Kirkonkylän eteläiseen sisääntuloon rajautuu Kiviniemen-Pitkäniemen mai-
sema-alue, joka  on  harju-  ja järvimaisemaltaan  arvokas alue.  Mm. Kerelin 

 kartano  ja tieympäristöön  näkyvä Karjalan motelli kuuluvat kyseiseen alue- 
kokonaisuuteen. Kirkonkylän kohdalla  tie  sivuaa Kesälanden-Kullerin mai-
sema-aluetta, johon kuuluu harjualueita, pohjavesialue  ja Mäntyniemen  
kartano sekä ulkomuseoalue. Kyseistä jaksoa  ja  liittymien  ympäristöä tulisi 
erityisesti hoitaa hyvin.  

Kantatie  71  kulkee Hummonselän pohjoispuolella  ja  sivuaa Hummonvaa
-ran  maisema-aluetta  ja Villalan  kylää. Hummonvaara  on  kaunis maisema- 

kokonaisuus, jossa sisääntulo tapahtuu sorapintaisten paikallisteiden kaut-
ta. Tieympäristö paikallisteiden  tai kantatien  osalta ei vaadi erityisiä toi-
menpiteitä. 

Kesälanden  kirkonkylän tiestö  on  käsitelty selvityksen osassa Maaseututaa
-jamat ja  pienet kaupungit. Tiestö edustaa hyvin parannettua, kauniiseen 

ympäristöön sijoittuvaa tiestöä. Sarvisaloon johtava  paikallistie  (15507)  
kulkee harjulla. Ähkäänniemen salmen kohdalla  tie on pengerretty  voimak-
kaasti, mikä vaikuttaa kovailmeiseltä herkässä rantaympäristössä. 
Rannassa  on  venesatama  ja suurehko  pysäköintialue.  

6.5  Kiihtelysvaara 

Kiihtelysvaara  jakautuu luode-kaakkosuunnassa Pohjois-Karjalan järviseu
-dun  ja  Vaara-Karjalan maisema-alueisiin. Itäosan kallioperä  on  graniitti-

gneissiä  ja  läntisen karjalaisia liuskeita. Näiden väliin  jää  maisema-alueiden 
rajavyöhyke, joka toimii vaarajakson ytimenä. Kyseiselle vaarajaksolle sijoit-
tuvat Heinävaara  (193 m), Kiihtelysvaara (163 m), Hyypiävaara (203 m)  ja 
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Raatevaara  (173 m). Maisemakuva on  metsäistä, moreenivaarojen  ja  niiden 
väliin jäävien vesi-  ja suoalueiden vaihettamaa.  Lännessä  on  runsaasti so-
ra-  ja hiekkavaroja,  jotka antavat maisemalle kumpumaisen ilmeen. Kun-
nassa sijaitsee paljon näköalapaikkoja. Tiemaisemalle tyypillistä ovat pitkät 
näkymät  ja  suuret korkeuserot. Maisema  on  selkeästi luode-kaakko-
su untainen. 

Hyypiä  ja Raatevaara  on  nimetty Pohjois-Karjalan lääniä edustaviksi  kan-
sallismaisemiksi, Heinävaara-Selkien maisema-alue  ja Huhtilampi  valta-
kunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Kiihtelysvaaran kirkkoympäristö 

 on  valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Seutukaavaliiton maisema- 
selvityksessä  (1988)  kunnan alueita maisema-alueita  on  osoitettu runsaat  
20.  Nämä sijaitsevat vaarajaksolla  ja  etelässä Huhtilammen  ja  vesistön 
tuntumassa. 

Tiemaisema 

Kantatie  74  kaipaa viimeistelyä Heinävaaran taajaman kohdalla 
(liittymäalueella  ja lähestymisjaksoilla  puuston hoito  ja vesakon  poisto). 
Kantatielle ulottuva Heinävaaran kylän länsirinne  on  rehevää lehtipuuval-
taista  metsää.  Maisemanhoitoa taivitaan tieympäristössä  koko  matkalla 

 A la vin  liittymästä Heinä vaaran liittymään asti.  Alavi-Mustavaara tieyhteys 
 rakennetaan  v. 1994  aikana. Tieyhteys kantatielle vähentää Heinävaaran 

kylältä läpikulkuliikennettä. Tielinjauksen tulee noudattaa paikallistien geo-
metriaa niin lyhyestä osuudesta kuin onkin kysymys. 

Maantien  494  ympäristö  on  Heinävaaran  ja  Kiihtelysvaaran välisellä osuu-
della karua kangasmaastoa  ja rehevöityy kirkonkylälle  tultaessa. Taajama- 
alueella tietä  on  onnistuneesti parannettu. Jakso kirkonkylältä etelään  on 

 suhteellisen vehreää  ja  siistiä. Asutusta tienvarrella ei juurikaan ole. Vaaro 
jen kohdalla tieltä avautuu pitkittäisnäkymiä tien suuntaan.  

6.6  Kitee 

Kitee kuuluu Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, jonka Salpaussel-
kä jakaa Pohjois-Karjalan järviseudun  ja  Laatokan Karjalan maisema- 
alueisiin. Länsiosa  on rikkonaista  Oriveden altaan aluetta, idässä järvet ovat 
kooltaan pieniä. Alue  on huuhtoutunutta  ja  hedelmällistä. 

Kallioperä  on  eteläosassa graniittia  ja gneissigraniittia,  pohjoisessa  hus-
keita. Kallioperää  peittää harjujen lisäksi yleisesti paksu moreenikerros. 
Korkein kohta  on Rasivaara,  joka kohoaa  172 m  meren  pinnan  yläpuolelle. 
Kunnan alueella kulkevat  I  ja Il  Salpausselkä rinnatusten:  I  luode-kaakko-
suuntaisena  ja Il leveänä ja monimuotoisena Kesälandelta  kohti Rääkkylää. 

 I  Salpausselän pitkittäisharjanteella  on  runsaasti kauniita harjanteita:  mm. 
Naurusniemi, Valhinmäki  ja Pajarinmäki  sekä Kirkkosärkät. Lehtoalueita 
esiintyy  ja  järvet ovat reheviä. Sortavalan lehtokeskus ulottaa vaikutuksen-
sa Kiteen kunnan alueelle,  ja  siihen kuuluva Hiidensaaren lehto kuuluu 
valtakunnalliseen suojeluohjelmaan. Kasvilhisuus vaihtelee tuoreesta kui-
vahkoon metsään. Maisemarakenne  on  suuntautunut  ja pinnanmuodot 
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vaihtelevia. Järvien rannoilla  on pinta-alaltaan pieniä peltoja, joiden lähei-
syydessä teiden varsille  on  ryhmittynyt melko tiiviitä kyliä. Alueella  on  perin-
teitä  ja  paljon kauniita kulttuurimaisemia. Mainittavia ovat Puhos  ja  Niemen- 
kylä kirkonkylän lisäksi. 

Kiteenjärven  rannalla  on  valtakunnallisesti arvokas Kiteenlanden maisema- 
alue,  ja  noilla alueilla sijaitsevat vanhimmat asutukset  koko  Pohjois-Karjalan 
läänissä. Kiteen kirkko  ja  pappila sekä Puhoksen teollisuusalue, kartano  ja 

 kylä ovat valtakunnallisesti arvokkaita ku Ittuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton 
teettämässä kuntakohtaisessa maisemaselvityksessä  (1988)  Kiteellä  on 

 osoitettu  28  laajaa maisema-aluetta, jotka ovat hyvin monimuotoisia  ja 
 koostuvat useista osista. Suurimmat näistä sijoittuvat kunnan keskiosiin 

harjujaksoille. 

Tiemaisema  

Valtatie  6 on  Il Salpausselkää  seuraava  tie,  jonka ympäristö  on  monimuo-
toista  ja  vaihtelevaa. Paikoin  tie  sivuaa suuria suoalueita.  Näkymät Pyhä- 
järven kannasalueelta vesistöön ovat kaunIIt, joskin niitä saisi avata lisää.  
Tien  linjaus  on jouheva. Kesälanden  kunnan rajalla vesistönäkymiä Ylä-
Kousan järvelle saisi avata enemmän  ja karuja tieluiskia maisemoida. Har-
jumänniköt  luovat kaunista, valoisaa ympäristöä. Kokonaisuutena rytmikäs 

 ja geometrialtaan  hyvä  tie. 

Kuva  6/3  K/teen/a hden  valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 
viehättävää tieympäristöä. 

Kantatien  71  lopussa oleva Koivikon pysäköimisalue kaipaa istutuksia  ja 
 opastusta. Tienvarrella oleva siperianlehtikuusimetsä luo keskustan Puhok- 
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seen  mentäessä tiemaisemaan arvokkuutta. Puhoksen taajama-alue kaipaa 
ilmeen kohotusta. Puhos-Suorlahti maisemakokonaisuuden osalta tieympä

-ristö  ei kaipaa toimenpiteitä vt:n  6  ja kt:n  71 liittymäaluetta  lukuunottamatta. 
Puhoksesta länteen tien geometria  on  hyvä. Tieympäristö  on pensoittunutta 

 eikä jaksolla ole erityisiä maisema-arvoja. 

Maantie  486 on linjaukseltaan jouhea tie,  joka kulkee avoimien maisemati-
lojen halki. Kaupungin silhuetti erottuu kauaksi lännestä tultaessa. Taaja-
majaksolla tien luonnetta tulisi muuttaa hoidetumman näköiseksi  ja  vähem-
män sujuvaksi. Päätyenlanden kohta  on  erityisen hieno. Alue  on  arvokas 
linnustonsuojelukohde  ja  merkittävä rantaan rajautuva kulttuurimaisema- 
alue, josta avautuu hieno näkymä keskustaan. Kytänniemessä sijaitseva 
Kytänniemen hovi ympäristöineen  on  kaunista aluetta. Kytänniemen jälkei-
nen osuus kohti Tohmajärveä  on ympäristöltään  rehevää  ja  kaunista kult-
tuurimaisemaa.  Tien geometria on  edelleen hyvä. Tieltä avautuu pitkiä nä-
kymiä. Maisema  on  suurimuotoista.  Tienvarren vesakoita tulisi poistaa  ja 

 rannoilla olevien pysäköimisalueiden rantapuustoa poistaa reilusti näkymien 
avaamiseksi. 

Maantie  487 on tasaukseltaan  liian korkealla.  Tieympäristöön tulisi istuttaa 
kasvillisuutta välikaistoille.  

6.7  Kontiolahti  

Kontiolahti kuuluu läntiseltä osaltaan Itäisen Järvi-Suomen maisemamaa-
kunnan Pohjois-Karjalan järviseudun maisema-alueeseen  ja itäosaltaan 

 Vaara-Karjalaan. Lännessä avautuu laaja Höytiäisen järvialue, josta maasto 
nousee voimakkaasti kohti itää. Korkeimmat kohdat idässä ovat Pyytivaara 

 (230,6 m)  ja llvesvaara  (231, 6 m)  sekä pohjoisessa Verkkovaara  (262,5 
m), Pusonkoli (248 m)  ja Ryläys  (315 m).  Maasto  on  voimakkaiden murros- 
ja siirroslinjojen muovaamaa (Kolvananuuro ja Kalliojärven uuro). Höytiäi-
sen ja  Pielisen välisellä kannaksella maasto  on  selkeästi luode-
kaakkosuuntaista. Pielisjoen eteläpuolella olevat Mönnin  ja  Selkien vaarat 
ovat säilyneet perinteisinä vaarakylinä. Selkie kuuluu valtakunnallisesti ar-
vokkaaseen Heinävaaralie jatkuvaan maisema-alueeseen. Alueella olevat 
harjujaksot keskittyvät Pielisjoen  ja Höytiäisen  väliin. Lehmonkylän alueella 
Salpausselkä  II  haarautuu länteen  ja  luoteeseen. Höytiäisen eteläpuolella 
oleva Jaamankangas  on  laaja  delta,  joka kohoaa  30-40 m  korkealle järven 
pinnasta. Jaamankankaan pohjoispuolella  on  paljon suppia, moreenikum-
puja  ja selänteitä.  Siellä  on  myös Höytiäisen  125-vuotias Iasku-uoma. Las-
kun seurauksena  veden  pinta Höytiäisellä  aleni  9,5 m  ja  vesipinta väheni 
kolmanneksen. Kunnan alueella Jaamankangas, Höytiäisen järvialue  ja 
Pielisjoen  laakso muodostavat maiseman voimakkaat osaelementit. 

ick 	.  
Mönnin  ja  Selkien kylät  ja Tohmajärven  vanha maantie  (510),  Jakokosken 
kanava sekä Höytiäisen kanava  ja Onttolan  saipa-asema ovat valtakunnal-
lisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton teettämässä kunta-
kohtaisessa maisemaselvityksessä laajoja maisema-alueita  on  löydetty  31 

 ja  maiseman  osa-alueita  81.  Näistä suurin  osa ja  laajimmat rajaukset sijoit- 
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tuvat Jaamankankaan  alueelle  ja sen  eteläpuolelle. Mönnin  ja  Selkien ku-
vaukset  on  esitetty kohdassa  3.1. 

Tiemaisema  

Kunnan aluetta pohjois-eteläsuunnassa halkova  valtatie  18  seuraa jääkau-
den aikaista rantaviivaa  ja murroslinjaa. Tienvartta  seuraava sähkölinja  on 

 hallitseva elementti. Tieympäristö  on  rehevää, joskin tietila  on  avoin  ja  le-
veä. Paikoin  on  voimakkaita Ieikk&jksia harjualueilla Lehmon kohdalla.  Tien 

 tasaus  on  korkealla. Pohjoiseen päin tieympäristö rehevöityy hetkellisesti  ja 
 tien varteen sijoittuu suoalueita. Muuten tieympäristö  on  kokonaisuudes-

saan karuhkoa  ja  epämääräistä aina kantatien  73  liittymään asti. Tienvartta 
seuraa edelleen sähkölinja; rautatiesillan kohdalla  on  jyrkät tieluiskat  ja  ym-
päristön maankäyttö  on  epämääräistä. Tästä pohjoiseen  tie  muuttuu kape-
ammaksi  ja tieympäristö rehevöityy ja selkeytyy  hieman. Kokonaisuutena 
tympeähkö tieympäristö,  jolta  näkymät ovat tiensuuntaisia  ja  tie linjattu vä-
kinäisesti  ja rytmiltään  heikosti. 

Kantatien  73  ja  valtatien  18  liittymäalue on  sekava  ja  näkemäalueet  ovat 
heikkolaatuiset. Kohtaa tulisi parantaa. Jakso liittymästä Jakokoskelle  on 

 yksitoikkoinen  ja tieympäristö pensoittunut.  Jakokosken kylämaisema  on 
 viehättävä,  ja  kohdalta avautuu pitkä näkymä länteen. Jakokoskelta Enon 

suuntaan tieympäristö  on karuhkoa  ja asumatonta. Tieluiskien maisemointi 
 olisi paikoin tarpeen. 

Kantatie  74  edustaa  1960-  ja  1970  -lukujen tiensuunnittelua. Uudempi  tie- 
osuus halkoo laajoja suoalueita pitkinä suorina linjauksina. Vanhempi tielin-
jaus  on vaihtelevampi,  kulkee monimuotoisemmassa maisemassa  ja  on 

 poikkileikkaukseltaan edellistä kapeampi. Loppujaksolla ennen Kiihtelys-
vaaran rajaa  tie  noudattelee kauniisti maaston muotoja  ja  maisema muuttuu 
suurimuotoiseksi. Paikoitellen maisemoimattomat tieluiskat häiritsevät.  Tie 

 sivuaa laajaa Paiholan-Kulhon-Alavin  maisema-aluetta. Tielinjaus osuu 
Kankaansärkkien saumamuodostumaan, joka myös näkyy tiemaisemassa, 

 ja Aittolammen dyynialueelle. Aittolammen  alue  on  miellyttävä maisemako-
konaisuus. 

Onttolan paikallistie  (15705) on  parannettu kesällä  1993. Tieympäristö on 
 vihreä  ja  tielinjaus kaunis. Onttolan kylämiljöö  on  säilynyt perinteisenä  ja 

 ympäristö  on  hyvin hoidettu. 
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6.8  Lieksa 

Lieksa kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan. Maisema  on  monimuo-
toinen: lännessä  Koli ja  Pielinen ovat hallitsevia, Pielisen itäpuolella  on 

 vanha kulttuurimaisemavyöhyke, jossa sijaitsee myös Lieksan kaupunki. 
Itäosa  on  karua suo-  ja harjualuetta ja  länttä huomattavasti korkokuvaltaan 
matalampaa. Kallioperä  on  pääosin graniittigneissiä.  Koli  on  kvartsiittia. 

 Korkein kohta, Ukko-Koli  kohoaa  347 m  merenpinnan yläpuolelle. Kallio- 
perä  on  Lieksan alueella harvoin näkyvissä Kolia lukuunottamatta. Maaperä 

 on  moreenivaltaista. Harjujaksoja  on mm.  kaupungin alueella 
(Pankajärvenharju)  ja  Pielisen harjusaarijakso. Maisemallisesti merkittävin 
alue  on  ehdottomasti  Koli  ympäristöineen, joka  on  luokiteltu valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi maisemaksi  ja kansallismaisemaksi. 

Kirkkosaari  ja Lieksanjoen  kulttuurimaisema, Lieksan rautatieasema,  Pan
-kakosken ruukinalue, Mätäsvaaran kaivosalue  ja Kelvän  rautatieasema 

ovat valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton 
teettämän kuntakohtaisen maisemaselvityksen mukaan Lieksassa  on  kaik-
kiaan  50  maisema-aluetta  ja  150  osa-aluetta. Näistä suuri  osa  on  harju-
jaksoihin liittyviä. Alueet noudattelevatkin maisemarakennetta  ja  sijoittuvat 
trsaisesti kunnan alueelle. 

iemaisema 

ieksan tiestöstä  vain  kantatie  73  ja Pankakoskelle  johtava maantie kuulu-
t tarkastelualueelle. Näistä mt  522  ja kantatien keskustajakso  on  käsitelty 
lvityksessä Maaseututaajamat  ja  pienet kaupungit.  Koli ja  muut maisema-

lueet  on  esitelty kappaleessa  3.1.  

antatie  73 on  etelässä Enon rajalta alkaen maisemarakenteen vastainen, 
iutta Lieksan kaupungin kohdalla kääntyy rakenteen suuntaiseksi. Etelä- 
san  ongelmana  on  tien korkea tasaus. Maisema  on  aluksi rehevää  kult-

uJuripainotteisilla jaksoilla ja karumpaa  suo-  ja harjujaksoilla. Kangasvaaran 
 jälkeen maasto muuttuu suurimuotoiseksi selänteiksi, joita hallitsevat kuu-

simetsät. Kallioleikkaukset  ja nurmettumattomat tieluiskat  häiritsevät paikoi-
tellen. Yleisesti ottaen jakso  on  karu  ja  siinä  on  vähän maisema-arvoja.  Pa-
ras  kohta  on  vaarajakso  maantien  520  eteläpuolella, mistä avautuu kauniita 
näkymiä tien suuntaan. Jakso Lieksasta Nurmekseen  on  maisemallisesti  ja 
tieteknisesti  onnistunut  ja rytmikäs  tie.  Kauniita, pitkiä näkymiä  on mm. 

 Hallavaarasta Ravijoelle  asti sekä Viekin kulttuurimaisema-alueella.  Tien
-varsia  on  esimerkillisesti raivattu  ja kevennetty. Vaaralandesta  maisema 

muuttuu suurimuotoiseksi. Kokonaisuutena erittäin hyvin tehty  tie,  joka 
suurine kaarineen noudattelee suuripiirteistä maastoa. Paikoitellen tienvar

-sia  tulisi edelleen raivata erityisesti liittymäalueilla.  

6.9  Liperi 

Liperi sijaitsee Pohjois-Karjalan järviseudun maisema-alueella,  ja  lännessä 
 se  vaihettuu  Pohjois-Savon järviseutuun. Suuret järvet Heposelkä  ja  Viini- 

järvi hallitsevat suurmaisemaa. Liperin  ja Viinijärven  ympäristössä järvien 
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rannoilla sijaitsee läänin ainoita laajoja savikoita,  ja  siellä  on  myös muuta-
mia suurehkoja peltoaukeita. Pelto-  ja järvimaisemat  vuorottelevat. Harjuja 

 ja selänteitä  on  paljon,  ja metsätyyppi  niillä  on kuusivaltaista sekametsää. 
 Pohjoisosiin ulottuu Jaamankankaan reunamuodostuma, joka Ylämyllyn 

alueella  on  monimuotoinen suppalampinen kangas. Ylämyllyllä harjujaksot 
hajaantuvat luoteeseen Viinijärvelle  ja  länteen kohti Outokumpua. Kallio- 
perä  on graniittigneissiä  idässä  ja  muualla liuskeita. Paikoin esiintyy korkei

-takin moreenimäkiä  (mm. Kolinmäki, 180 m). 

Lamminniemen  hovi, Simanannimen hovi  ja Viinijärven  rautatieasema ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton teettä-
mässä kuntakohtaisessa maisemaselvityksessä maisema-alueita  on listattu 
22 kpl.  Nämä sijoittuvat kunnan pohjois-  ja  eteläosiin. 

Tiemaisema  

Valtatie  17 on Ylämyllylle  asti sujuva  ja ympäristöltään metsäinen. Ylämyl-
lyn  kohdalla tienvarsia  on  tietoisesti kevennetty  ja puulajisuhteita  otettu 
esiin. Viinijärven kohdalla sähkölinja  ja  muuntaja häiritsevät maisemakuvaa. 
Tieympäristöä voitaisiin kohdalla viimeistellä. Viinijärveltä luoteeseen mai-
sema  on  vaihtelevaa  ja  tie linjattu  kauniisti. 

Valtatien  23  alkujakso  etelän suuntaan  on  kauniiden laajojen kulttuurimai-
semien leimaamaa aina Kaatamon-Paloniemen pt:n liittymään asti.  Tie on 
geometrialtaan  suora. Tienvarsien  nutty-  ja ketokasvustot  ovat vaalimisen 
arvoisia.  Loppujakso kohti Heinäveden kunnan rajaa  on  metsäistä  ja mai-
semaltaan suurimuotoisempaa. Tienvarrella  on  vähäisiä kallioleikkauksia, 
mikä paljastaa paikoin rakennetta vastaan linjatun tieosuuden.  

Kuva  6/4  Sllkakosken  kaunis  museoalue  ja siltamiljöö  sijaitsee valta-
tien  23  tuntumassa  sorapintaisen paikalilstien  varrella.  
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Maantie  476 on  linjattu  kauniiden maisema-alueiden halki.  Tien  geometria 
 on  hyvä  ja  ympäristö siistiä. Tultaessa lounaasta metsäinen alkujakso 

muuttuu avoimeksi vesialueita  ja  kulttuurimaisemia halkovaksi ympäristöksi. 
Vesakon poistamista voidaan edelleen suositella.  Tieympäristö taajama- 
alueella  ja sisääntuloissa  on  moitteetonta. 

Maantie  482 on  maisemiltaan  vaihteleva  ja tieteknisesti  hyvä  tie.  

Maantie  502 on  tasaukseltaan  korkea, paljon leikkauksia sisältävä  ja geo-
metrialtaan  jäykkä  tie.  Tieympäristö  on  pääosin metsäistä.  

6.10  Nurmes 

Nurmes kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan  ja  edustaakin sitä 
tyypillisimmillään kvartsiittivaaroineen, laajoine harjuselänteineen  ja  vesi-
alueineen  ja  vaihtelevan korkokuvansa ansiosta. Alueen asutus  on  vanhaa 

 ja  harvaan asuttua. Kaupunki  on  laajojen erämaiden ympäröimä, itse kau-
pungissa  on  lehtomaisia painanteita amfiboliittiesiintymien  ansiosta. Kor-
keimmalle kohoaa Jurttivaara  (250 m).  Harjujaksot  erottuvat tieympäristössä 
hyvin karumpina jaksoina. 

Kunnan luoteisosassa oleva Ylikylä  on  valtakunnallisesti arvokas maisema- 
alue. Maisema-alue  on  käsitelty tarkemmin kohdassa  3.1.  Keskustan vanha 
puutaloalue  ja koivukujanteet, Kuokkastenkoski, Ylikylä ja Mujejärven  alue 
ovat valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton 
teettämässä kuntakohtaisessa maisemaselvityksessä kunnan alueella  on 

 osoitettu yhteensä  27  maisema-aluetta, jotka koostuvat  64  osa-alueesta. 
Nämä ovat pääosin harju-  ja  muita luontokohteita. Kylämaisemista mainitta-
koon Ylikylän lisäksi Jokikylä  ja Savikylä. 

Tiemaisema  

Valtatie  18  sivuaa pohjoisessa kahta arvokasta maisema-aluetta: Karhun- 
päätä  ja Jokikylän kylämaisemaa. Jokikylän  osalta tieympäristö  on  viehättä-
vää. Suurpiirteisen geometriansa ansiosta  tie  sopii maisemaan hyvin. Pai-
koin kohonnut tien tasaus  ja  leveät pientareet häiritsevät. Jakso Nurmek-
sesta Juuan kunnan rajalle  on  kauniiden kulttuurimaisemien leimaamaa. 
Tiejakso  on rytmlltään  pohjoista osaa heikompi  ja  rakenteeltaan heikko, 
minkä vuoksi  tie  ei aivan luontaisesti sopeudu maisemaan. 

Kantatie  73  Höljäkästä  kohti Nurmesta  on  karua soraluiskineen, tieleikka-
uksineen  ja avohakkuineen. Loppujakso  kaupunkiin  on  kaunista kulttuuri-
maisemaa pitkine näkymineen. Keskustajaksolla  tie  sivuaa laajaa Vanhaky

-län-Porokylän  kulttuurimaisemaa, joka  on  monipuolinen aluekokonaisuus. 
Tieympäristö kaipaa keskustajaksolla  vain  viimeistelyä. Keskusta-alueen 
tiestö  on  käsitelty tarkemmin selvityksessä Maaseututaajamat  ja  pienet 
kaupungit. 
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Kantatie  75  kaipaa pientä viimeistelyä tieluiskien  ja liittymien  osalta. Län-
nessä  tie  kulkee kauniin Savikylän kylämaiseman halki. Toimenpiteet tulee 
keskittää kaupungin  keskustajaksolle.  

6.11  Outokumpu 

Outokumpu sijaitsee Pohjois-Karjalan  ja  Pohjois-Savon järviseudun maise-
ma-alueiden rajalla, jotka edustavat Itäisen Järvi-Suomen maisema- 
maakuntaa. Vesistöt, turvesuot, pitkittäisharjut  ja karuhkot mustikkatyypin 
kuusikot  leimaavat maisemakuvaa. Asutus  on  väljää  ja  tasaisesti sijoittu-
nutta. Viljelmiä  on Viinijärven  rannalla  ja  Outokummun läheisyydessä. Kau-
pungin alueen kallioperä  on  lounais-koillissuuntaunutta kiilleliusketta, jonka 
väliin osuu kapea vyöhyke, joka koostuu monipuolisista kivilajeista. Tälle 
alueelle sijoittuvat Outokummun kaivokset. Pinnanmuodot ovat vaihtelevat 
moreenimäkien  ja  harjujen ansiosta. Korkein kohta  on  Outokumpu, joka ko-
hoaa  176 m  merenpinnasta. 

Outokummun vanha kaivosalue  on  valtakunnallisesti arvokas kulttuuriym-
päristö. Seutukaavaliiton maisemaselvityksessä  (1988) on  osoitettu  15  mai-
sema-aluetta, jotka ovat påäosin harju-  ja vesistöalueita. 

Tiemaisema  

Valtatie  17  sivuaa kaakossa Liperin kunnan rajalla laajaa Mustajoki-
Lappala-Sätös -maisema-aluetta. Paikoin  tie on linjattu maisemarakennetta 

 vastaan, mikä näkyy voimakkaina tieleikkauksina.  Tien  tasaus  on  korkealla. 
Tiemaisema  on  vaihtelevaa harjujaksojen  ja  laajojen peltonäkymien ansios-
ta. Pääliittymiä kaupunkiin tulisi korostaa. Keskustajakson kohdalla  syvät 

 avo-ojat  häiritsevät. Valtatie  17:n  ympäristö tulee muuttumaan uuden linja-
uksen takia huomattavasti välillä Kuusjärvi -Alavi.  Erityisesti  Ullan liittymän 

 ympäristö muuttuu nykyisestään eritasoliittymän takia. Väljän rakenteen  ja 
 suurien maastonmuotojen takia liittymäalue soveltuu kohtaan suhteellisen 

hyvin. Pääpaino tulee keskittää ympäristön viimeistelyyn. 

Maanteiden  503, 504  ja  573  ympäristöt  on  käsitelty osassa Maaseututaa
-jamat ja  pienet kaupungit. Teiden ympäristöt kaipaavat viimeistelyä.  

MI  

6.12  Polvijärvi 

Polvijärvi kuuluu Pohjois-Karjalan järviseudun maisema-alueeseen,  jota 
 hallitsevat suuret vähäsaariset järvet. Sekä pohjoisessa että idässä Polvi-

järvi rajautuu jylhempiin vaara-alueisiin. Asutus  on  väljää  ja  tasaista, suo- 
alueiden  ja moreenimäkien vaihettamaa. Höytiäisen savirannat  ovat tiiviis-
sä viljelyksessä. Höytiäisen  ja Viinijärven  välinen Sotkuman alue  on  korko-
kuvaltaan  muuta aluetta voimakkaampaa. Alueen kallioperä koostuu pää-
osin liuskeista. Liuskealueille  on  tyypillistä luode-kaakko -suuntautuneisuus, 
joka näkyy voimakkaimmin pohjoisosissa. Lännessä  ja  idässä sijaitsevat 
kaksi suurinta harjumuodostumaa.  
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Seutukaavaliiton  teettämässä kuntakohtaisessa maisemaselvityksessä  on 
 esitetty yhteensä  22  maisema-aluetta, jotka koostuvat  46  osa-alueesta. 

Nämä sijoittuvat pääosin kunnan keski-  ja  eteläosiin. 

Tiemaisema  

Maantie  502  Polvijärveltä  Joensuuhun  on linjattu Jaamaankankaan  reuna-
muodostumasta luoteeseen erkanevalle harjulle. Ongelmana  on  tien korkea 
tasaus  ja  suuret leikkaukset.  Tien geometria on  jäykkä. Polvijärven kirkon-
kylästä kaakkoon tien suuntaisena kulkeva voimalinja  on  hallitseva. Tieym-
päristö  on  pääosin metsäistä; suuret soranottoalueet  ja  ympäristön yksitoik-
koisuus  ja karuus  tekevät tieosuudesta vähemmän mielenkiintoisen. 

Tiejaksolla  tulisi toimenpiteet keskittäa kyläalueille  ja  pahimpien lllttymien 
ympäristöjen viimeistelyyn sekä näkymien avaamiseen jäi'vimaisemaan sil -
loin, kun  se on  mandollista. 

Maantie  504  Juuan  rajalta Polvijärvelle  on geometrialtaan rytmikäs  ja  hyvä 
 tie,  joka noudattelee kauniisti maastoa.  Tie on linjattu soisten metsäaluei-

den  ja  kuivien harjukankaiden laelle. Karut sivuluiskat häiritsevät paikoin. 
Asutus tienvarressa  on  vähäistä. Parasta  on  kaunis geometria  ja  tien  ryt-
mikkyys.  Tie  halkoo useita pieniä maisema-alueita, jotka ovat merkittäviä 
harju-, suo-  ja lintuvesialueita.  Kulttuuriset arvot keskittyvät kirkonkylään. 

Keskustan tieosuudet  on  käsitelty selvityksessä Maaseututaajamat  ja  pienet 
kaupungit.  

6.13  Pyhäselkä 

Alue  on  Pohjois-Karjalan järviseutua, joka rajautuu idässä Vaara-Karjalaan. 
Maisemakuva  on alavaa, kuusivaltaisten  metsien, turvesoiden, reunatasan-
teiden  ja kumpuilevien  harjujen sekä harjulampien vaihettamaa. Kunta si-
jaitsee karjalaisella liuskekivialueella,  ja kallioperä  on  paksun moreeniker-
rostuman peittämä. Tämä näkyy rehevinä metsinä  ja ranta-alueiden rikko-
naisuutena.  Il  Salpausselän pohjoisimmat ulokkeet yltävät kunnan kaak-
koisosiin. Rauanvaara ainoana yltää  150 m merenpintaa  ylemmäksi. Kylät 
ovat tiiviitä  ja  sijaitsevat rannoilla. Asutus sijaitsee moreenimäillä, jotka nou-
sevat  alavien savitasanteiden  yläpuolelle. Pellot ovat  pinta-alaltaan pieniä. 

Mulon kumparekylä  ja Niittylanden  rautatieasema ovat valtakunnallisesti 
arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton teettämässä kuntakohtai

-sessa maisemaselvityksessä  on  esitetty kaikkiaan  14  maisema-aluetta, jot-
ka sijoittuvat kunnan länsi-  ja keskiosiin.  Näistä maisemallisesti tärkein  on 

 valtatien  6  tuntumaan sijoittuva Honkavaaran kyläalue. 

Tiemaisema  

Valtatie  6  halkaisee kunnan keskeltä.  Tie on linjattu  Salpausselkä  11:n 
 suuntaisesti. Valtatien ympäristö  on  melko neutraalia. Selkeä muutos tapah- 

tuu Tikkalan kohdalla, missä tielinjaus siirtyy pois harjulta  ja  ympäristö 
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muuttuu rehevämmäksi. Hammaslanden taajamaan johtavien teiden ympä-
ristöt kaipaavat viimeistelyä, jonka voisi aloittaa  jo  valtatieltä  6.  

Kunnan kaakkoisosassa  on  laaja reunatasanteiden sarja, joiden suuntai-
sesti maantie  484  kulkee. Tienvarret ovat yleisesti ottaen hyvin pensoittu-
neita,  ja  niitä tulisi keventää ainakin taajama-alueella.  

6.14  Rääkkylä 

Rääkkylä kuluu Pohjois-Karjalan järviseutuun  ja rajautuu  suuriin selkävesiin 
Pyhäselkään  ja Oriveteen.  Kunnan  pinta-alasta  40 % on  vettä. Vesistöjen 
lisäksi alueen maisemakuvalle tyypillisiä ovat luode-kaakko -suuntaiset  se-
länteet  ja  kolme harjua. Alueen korkokuva  on  pienimuotoista. Kallioperä 
muodostuu pääosin liuskeista,  jota  peittää paksu moreenikerros. Järvien 
rannoilla  on  paljon pieniä peltoja  ja  niiden takana moreenikukkuloilla  on 

 soita  ja  tuoretta kangasmetsää, joilla valtapuuna  on  useimmiten kuusi. 

Rääkkylän kirkko  ja Varpasalossa  oleva Voiniemen hovi ovat valtakunnalli-
sesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton teettämässä kunta-
kohtaisessa maisemaselvityksessä  on inventoitu  kaikkiaan  n. 20  maisema- 
aluetta, jotka jakaantuvat tasaisesti kunnan alueelle. Pääosa näistä  on 

 harjuja  ja  arvokkaita lintuvesiä. Kylämaisemista mainittakoon Oravilahti, Ki-
esvaara  ja Vuoniemi. 

Tiemaisema  

Maantie  482 on linjaukseltaan  suora  ja ympäristöltään metsäinen.  Erityisiä 
maisema-arvoja ei ole.  Tien  linjaus noudattelee maisemarakennetta.  Kir-
konkylän  ja  kylien kohdalla tieympäristön hoitoa voitaisiin tehostaa.  

6.15  Tohmajärvi 

Tohmajärven itäosa  on  Vaara-Karjalan kankaremaata  ja  länsiosa tasaisem-
paa huuhtoutunutta aluetta. Eteläosa ulottuu rehevään Laatokan-Karjalan 
alueeseen  ja  on  Sortavalan lehtokeskuksen aluetta. Kunnan alueella  on 

 laajoja soita. Peltoalueita  on  enemmälti Tohmajärven  ja Onkamon  seuduil-
la. Maisemakuva  on  hyvin monimuotoinen. Kallioperä  on  pääosin karjalaisia 
liuskeita. Onkamon alue kuuluu rehevään amfiboliittialueeseen, joka näkyy 
maisemassa teräväpiirteisinä vaaroina.  Il  Salpausselkä kulkee kunnan luo-
teisosassa muutaman kilometrin levyisenä selänteenä  ja  erottuu maise-
massa hyvin. Korkeimmat vaarat yltävät  150 m  yläpuolelle: Kutsunvaara 

 8190 m), Pahkamäki (173 m)  ja Miilunvaara  (169 m).  Järvien lähistöillä  on 
 vanhoja kaskikoivikoita. Asutus  on  pääosin vaara-asutusta. 

Arvokkaita maisema alueita Tohmajärvellä  on  kaksi: Saarion vaaranrinteellä 
sijaitseva rantakylä  ja Onkamo,  joka  on puhdaspiirteinen  rantaan sijoittunut 
kylä. Valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä  on  useita: Tohmajär

-yen kirkkomaisema, Tohmajärven  rautatieasema ympäristöineen,  Kemien 
 kylän vaara-asutus, Jouhkolan  hovin  alue, Saarion rinnekylä, Onkamo  ja 
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Karjalan valtatie. Seutukaavalliton teettämässä kuntakohtaisessa selvityk-
sessä maisema-alueita  on  listattu  kaikkiaan yli  70,  mikä kuvastaa hyvin 
maiseman monipuolisuutta. Näistä suurin  osa  on  harjualueita  ja kasvilli-
suusalueita. Kulttuurimaisemallisesti  tärkeimmät ovat Saario, Onkamo,  Tik-
kala ja Kemie. 

Onkamon  ja Saarion  alueet  on  käsitelty tarkemmin kohdassa  3.1.  

Kuva  6/5  Paikallistie  15594 on  viehättävä, kirkolle johtava tieraitti. Tieltä 
avautuu näkymät kauniiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen kirkkomaisemaan. 

Tiemaisema  

Valtatie  6 on  linjattu  Il  Salpausselälle  ja  on  ympäristöltään  kunnan alueella 
miellyttävän vaihteleva. Jakso Pyhäselän kunnan rajalta etelään Onkamoon 

 on  eteläistä osuutta vaihtelevampi. 

Maantie  490,  osa  Sinistä tietä,  on  geometrialtaan  vaihteleva  ja rytmiltään 
 melko hyvä  tie.  Osittain soraluiskat ovat rumat  ja maisemoimattomat.  Jakso 

luoteesta ennen Tohmajärven kirkonkylää vaatii parantamista (luiskien hoito 
 ja vesakon  poisto). Kirkonkylältä kohti Risteen liittymää avautuu kaunis 

maisematila  ja  komea laaja näkymä. Tohmajärven kirkonkylältä Värtsilään 
tieympäristö  on  kaunista  ja  vaihtelevaa  ja  tielinjaus kaunis. Vesakon poisto 

 on  tarpeen  koko tiejaksolla.  

Maantie  4941 on  maisemiltaan  kauniissa ympäristössä kulkeva  tie.  Tiellä 
 on  paljon pitkiä suoria osuuksia. 

Kirkonkylän tieympäristö  on  käsitelty tarkemmin selvityksessä Maaseututaa
-jamat ja  pienet kaupungit.  



58 	 Yleisten teiden  maisemaselvitys,  Pohjois-Karjalan lääni  
KUNNITTAINEN  TARKASTELU  

6.16  Tuupovaara 

Tuupovaara  on puhdaspiirteistä vaaramaisemaa  ja perikarjalaisesti  asutus 
peltoineen  on  sijoittunut harvoina rykelminä huuhtoutumattomille lakialu-
eille. Kallioperä  on  pääosin graniittigneissiä. Korkeimmat vaarat kohoavat yli 

 200 m  merenpinnan yläpuolelle (Karsikkovaara,  230 m  ja Seponvaara  225 
m).  Kunnan halki kulkee luode-kaakko -suuntaisia harjuja. Moreenimäkien 
välissä  on  soita  ja lampia.  Kasvillisuus  on mäntyvaltaista sekametsää,  ja 

 alue kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. 

Haarajoen siltaympäristö  on  valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. 
Koveron kyläalue  on  mainittu Kansallismaisema-teoksessa. Seutukaa-
valiiton teettämässä kuntakohtaisessa maisemaselvityksessä  on  osoitettu 
maisema-alueita kaikkiaan  15 kpl.  Arvokkaita kyläalueita ovat  mm. 011ölän

-niemi, Kokinvaara, Kovero  ja Kinnasniemi. 

Tiemaisema 

Kantatie  74  sivuaa kuntaa  sen  pohjoispuolella.  Tie on linjattu maisemara-
kennetta  vastaan, mikä näkyy voimakkaina kallioleikkauksina.  Tien geo-
metria on jouheva,  pitkistä suorista  ja kaarteista  muodostunut. Tieympäristö 
ei vaadi erityisiä hoitotoimenpiteitä. 

Maantie  496  kirkonkylältä Koveroon on  parannettu  1980-luvulla.  Tien  linja-
us on  vaihteleva  ja tiessä  on  paljon leikkausta  ja pengerrystä. Tiejaksolle  ei 
osu erityisiä maisema-arvoja. Tienvarret  on  hoidettu hyvin  ja tieympäristö 

 vaikuttaa avaralta  ja siistiltä. Koveron  paikallistien  (15629)  ympäristö  on 
 moitteeton  ja pienipiirteinen.  

Maantie  4942  kaipaa liittymän ympäristön viimeistelyä Koveron kylän koh-
dalla  (mm. saarekkeiden kiveys).  Muuten tieympäristö  on  vaihteleva  ja 

 moitteeton. Kauniita kohtia ovat  mm. Haarajoen museosilta  ja Huosiovaa
-ran  maisema-alue.  

1  

6.17  Valtimo 

Valtimo kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan, joka pohjoisimmassa 
osassa vaihtuu Kainuun vaaraseutuun. Maisemakuvalle tyypillisiä ovat  met-
säiset erämaat,  vaarat, vesistöt  ja kyläaukeamat. Kallioperä  on  monipuoli-
nen; pääkivilajina  on graniittigneissi,  mutta myös vuolukiveä esiintyy. Harju- 
jaksoista merkittävin  on Rumonharju. Savikoita  esiintyy suhteellisen paljon 
etelässä vesistöjen varrella. Alueen korkokuva  on  vaihteleva. Yli  200 m  kor-
kealle kohoavia vaaroja  on  paljon. Kylät ovat tyypillisiä vaaranlakikyliä, 
joista monet ovat maakunnallisesti  tai  valtakunnallisesti arvokkaita maise-
ma-alueita. Näitä kyliä  on Rasinmäki,  Ylä-Valtimo  ja Karhunpää.  Viimeksi-
mainittu edustaa parhaiten perinteistä rantakylää. Maisema  on  voimak-
kaan suuntautunutta,  ja  sitä täplittävät pienet järvet.  Monet  harjut  ja mo-
reenikukkulat  vuorottelevat järvien  ja  vaarojen kanssa  ja  luovat vaihtelevan 
maisemakuvan.  
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Valtimon  kirkonkylä, Murtovaaran talomuseo Koiravaaralla, Karhunpään 
rantakylä  ja Rasimäen siirtokarjalaiskylä  ovat valtakunnallisesti merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä. Seutukaavaliiton teettämässä kuntakohtaisessa mai-
semaselvityksessä  on  kunnan alueella osoitettu  15  maisema-aluetta, jotka 
koostuvat  30  osa-alueesta. Näistä merkittävä  osa  sijoittuu yllämainituille 
valtakunnallisille maisema-  ja kulttuurialueille. 

Tiemaisem  

Valtatien  18 tieympäristö on  käsitelty kohdassa  3.1  tarkemmin, koska  se 
 sijoittuu suurelta osiltaan arvokkaiden maisema-alueiden viereen.  Tien lm -

jaus on  hyvä  ja kauniskaarinen  tie  sopii hyvin maiseman rytmiin. Harjujakso-
jen  ja  avoimien kulttuurimaisemien halki kulkevilla osuuksilla tiemaisema 
näyttäytyy parhaimmillaan. Tehtävät tiemaisemaa parantavat toimenpiteet 
tulee keskittää kylien  ja Valtimon  kirkonkylän ohittaville tiejaksoille.  

6.18  Värtsilä 

Värtsilä  kuuluu Vaara-Karjalan  ja  Laatokan-Karjalan järviseutujen maisema- 
alueiden vaihettumisvyöhykkeelle. Maisemallisesti kunta jakaantuukin kah-
teen osaan: etelä-  ja  länsiosa  on alavaa suomaiden  ja viljelymaisemien 
vuorottamaa,  pohjois-  ja itäosa  harvaan asuttua erämaata. Kallioperä  on 
graniittigneissiä. Kalliopaljastumia on  paljon  ja kallioperä rikkonainen.  Harju-
ja  on  vähän, samoin vesistöjä. Uloin Salpausselkä näkyy Patsolassa  mas-
siivisina reunatasanteina ja laakeina hiekkakankaina.  Kyseinen alue onkin 
maisemallisesti mielenkiintoisin  ja  monipuolisin kunnan alueella. 

Uudenkylän jokivarsiasutus  on  valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. 
Seutukaavaliiton teettämässä kuntakohtaisessa maisemaselvityksessä 
maisema-alueita  on  osoitettu yhteensä kuusi. Nämä ovat pieniä  pinta- 
alaltaan. Kylämiljöistä tärkeimmät ovat Patsola  ja  Uusikylä. Alueista suurin 

 osa  sijoittuu Uudenkylän eli kirkonkylän läpi kulkevan tien varteen (mt  500), 
 joka  on 1990-luvun alussa parannettu, raittimainen  tie. 

Tiemaisema  

Kokonaisuutena tieympäristö  on  moitteetonta. Erityisen kaunis  on  maantie  
490  (Sininen  tie),  jonka tienvarsien hoitoa tulisi vielä tehostaa  mm.  vesak-
koa poistamaila ja puulajisuhdetta  kehittämällä tiejaksoittain. Värtsilän kir-
konkylän tieympäristö  on  käsitelty selvityksessä Maaseututaajamat  ja  pienet 
kaupungit. 
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7  Johtopäätökset  

7.1  Yhteenveto 

Pohjois-Karjalan läänin alueelle sijaitsee kaikkiaan  12  valtakunnallisesti ar-
vokasta maisema-aluetta  ja  yksi maisemanähtävyys  (Koli).  Valtakunnalli-
sesti arvokkaita perinnemaisemia  on  kaikkiaan kuudessa kunnassa. Mai-
sema-alueet ovat pieniä kyliä, jotka ovat säilyttäneet perinteisen pienipiirtei

-sen  mittakaavansa  ja  rakentamisen suhteensa luontoon. Kyseiset alueet 
sijaitsevat pääosin Vaara-Karjalan maisemamaakunnassa. Näissä peri nteis

-tä rakentamistapaa, vaaranlakiasutusta  ja  rantakyliä,  edustavia kyliä  on 
 useita. Ympäristöministeriön Kansallismaisema-teoksessa  on  lisäksi mainit-

tu lukuisa joukko itäisessä Pohjois-Karjalassa sijaitsevia vaaranlakikyliä. 

Läänin alueella  on  kaikkiaan  60  valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympä-
ristöä. Seudullisesti  ja  paikallisesti arvokkaita maisemakohteita  ja  -alueita ei 
varsinaisesti ole luokiteltu. Kuntien teettämissä maisemaselvityksissä  ja 

 osayleiskaavojen perusselvityksissä  maiseman arvokohteet  on  esitetty joi-
denkin kuntien osalta  (mm.  Kontiolahti, Kesälahti, Valtimo). 

Arvokkailla  maisema-alueilla sijaitseva tiestö  on pienipiirteistä  ja  arvokas 
 osa  kokonaisuutta. Näille kohteille  ja  alueille sijoittuvan tiestön parantami-

sessa tulee olla erityisen huolellinen  ja  mieluusti edetä vaiheittain. Kaikki 
kyseisille alueille suunnitellut toimenpiteet tulee tehdä yhteistyössä läänin 
liiton, kuntien  ja  ympäristöministeriön kanssa. 

Pohjois-Karjalan tiemaisema  on  hyvin luontopainotteinen. Alueen tiestö si-
jaitsee pääosin asumattomilla seuduilla  tai  haja-asutusalueilla. Tiemaise

-malle  tyypillisiä piirteitä ovat puustoisuus, suljetut maisematilat  ja  pitkät  tie- 
jaksot. Tiemaiseman kannalta ns. maisemateinä kehitettävät päätiet  ja  tie- 
jaksot ovat valtatiet  6  ja  17,  maantie  490  (tuleva kantatie  70), kantatie 73  
Lieksasta Nurmekseen,  maantie  522 llomantsista Hattuvaaralle  sekä valta-
tie  18  välillä Ahmovaara-Nurmes. Tiemaiseman kehittäminen palvelee eri-
tyisesti matkailijoita  ja  matkailuteinä kehitettäviä tiejaksoja. Pääteiden  lisäksi 
valtakunnallisille maisema-alueille sijoittuvat alempiluokkaiset tiet  ja  muut 
maiseman kannalta mielenkiintoiset paikallistiet ovat tavallisimmin päävirto-
jen ulkopuolella sijaitsevia  ja  ne tulisikin jättää "helmiksi". Pyöräilyreittien 
kehittämistä  ja  sijoittamista maiseman arvotiejaksoille tulisi myös miettiä. 

Tiemaiseman  kannalta ongelmallisimpia ovat pitkät  ja  yksitoikkoiset tiejak
-sot,  jotka tavallisesti sijaitsevat vähän luonnon-  tai  kulttuurimaiseman arvoja 

omaavassa ympäristössä (mt  502, kt 74,  vt  18  ja  kt  73 eteläosastaan). 
Tielläliikkujan kokemusmaailma jää kyseisillä tieosuuksilla  heikoksi. Vaihte-
levassa maastossa  tai  kulttuurimaisemassa sijaitsevat tiet  (vt  6,  vt  17, mt 
490)  ovat myös rytmiltään  ja  näkymiltään  mielenkiintoisia, olkoonkin, että 
niiden tieympäristössä olisi parantamista. Tarkastelluista teistä eniten mai-
seman arvoalueita sijoittuu valtateiden  6  ja  18, kantatien 74  sekä maantei-
den  486, 494  ja  522  varteen. 
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7.2  Suositukset  jatkotoimista 

Tienvarsimaisemien  parantamista  on  tehty Pohjois-Karjalan läänissä tietoi-
sesti  jo  muutaman vuoden ajan. Erityisesti  on  kiinnitetty huomiota tienvarsi-
puuston hoitamiseen, näkymien avaamiseen  ja pysäköimisalueiden ympä-
ristöjen  viimeistelyyn. Tajaama-  ja kyläalueilla  ympäristön parantamis-
suunnitteluun tulee kytkeä  kunnat ja kylätoimikunnat.  Vapailla maisemajak-
soilla tienvarsien raivausta voivat tiemestaripiirit tehdä itsenäisestikin, kuten 
tähän asti. 

Koulutus  ja motivointi  ovat yksi tärkeimpiä toimenpiteitä, jolla tiemaisemaa 
voidaan välillisesti parantaa. Tienvarsimetsien hoito  ja sen  suunnittelu  on 

 noussut keskeiseksi viime vuosien aikana. Kaakkois-Suomen tiepiirissä 
tehdyn julkaisun mukaan onnistunut tienvarsimetsä  on puistometsätyyppi-
nen.  Koivikko, männikkö  ja  hoidettu sekametsä nähtiin kauniina. Reuna- 
vyöhykkeen kehittäminen  ja elävöittäminen  voi tapahtua monella tapaa, 

 mm. puulajisuhteita  kehittämällä  tai  ottamalla esiin muutamia yksittäispuita 
varsinaisesta reunasta.  Ns. maisemapuiden  istuttaminen  ja erikoisimpien 
koristekasvien  käyttö  on  harvinaista, vaikkakin suotavaa avoimilla kulttuuri-
maisema-alueilla. Pohjois-Karjalassa Liperin, Outokummun, llomantsin, 
Valtimon, Värtsilän, Kiteen, Kesälanden  ja Tohmajärven  alueilta kyseisiä 
tiejaksoja löytyy paljonkin. Kyseisille alueiden tienvarsimaisemaa voitaisiin 
myös kehittää keto-  tai niittypainotteisena.  

Tienvarsien vesominen  on  varmasti yksi tärkeimmistä toimenpiteistä,  jota 
 tulisi tehdä lähes kaikkialla. Yhteistyö metsänhoitoyhdistysten, metsäfirmo-

jen, maanomistajien  ja hirviseurojen  kanssa  on  suotavaa,  sillä resurssipula 
 on  yksi tärkeimmistä esteistä kyseiselle toiminnalle. Tienvarsista kirkonkyli

-en,  taajamien  ja  kaupunkien sisääntulojaksot tulisi erityisesti hoitaa nykyistä 
paremmin. Taajamien keskustajaksoilla  syvät  avo-ojat  ovat visuaalinen 
haitta, joita tulisi välttää. Liittymäalueiden korostaminen  ja sisääntulojakso-
jen  viimeistely  ja  istuttaminen ovat tärkeä käyntikortti kulkijalle. Jyrkkien 
tieluiskien loiventaminen  ja maisemointi  ovat erityisesti harjujaksoilla tehtä-
viä toimenpiteitä. 

Pohjois-Karjalassa toimenpiteet tulisi keskittää pääteille  ja  niissäkin lähinnä 
keskustajaksoille, pysäköimisalueille, keskustojen ohikulkuteille  ja erityisille 
maisematieosuuksille. Asumattomat  pitkät suorat tiejaksot ovat vaikeasti 
parannettavia  ja  toisaalta ne saavatkin olla luontopainotteisia. 
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7.3  Ehdotuksia tienvarsimaiseman parantamiseksi 
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Kohteiden  numerointi  luettelossa: vasemmalla  on  kartalla oleva numero  ja  oikealla 
 lähdeteoksen  numero 

KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET  

Lähdeteos  numero  14  
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja, nrol  6 

1-1 	Enon kirkko  
2-2 	Sarvingin kyläalue 
3-3 	Saapaskosken  kanava  
4-4 	Uimaharjun  rautatieasema ympäristöineen  
5-5 	Vornan tie 
6-6 	liomantsin kirkkomaisema 
7-7 	Sonkajan  vaara-asutus  
8-8 	Nehvon  kylä  
9-9 	Hattuvaaran vaarakylä  ja  tsasouna  
10-10 Möhkön ruukinalue  ja  kylä  
11-11 Mekrijärven  kylä  
12-12 Utran  kanava  ja  teollisuusalue  
13-13 Länsisataman puistomi ljöö 
14-14 Pieiisjoenhinna 
15-15 Hasanniemi 
16-16  Penttilän saha  
17-17 Juuan  kirkonkylän vanha keskusta  
18-18  Paalasmaan saariasutus  
19-19  Heinävaaran vaara-asutus, Länsi-Vuokko 

 20-20 Totkunniemen selännekylä 
21-21 Mäntyniemen  hovi, Kirkonkylä  
22-22 Hummovaaran kylämaisema 
23-23  Kiihtelysvaaran kirkkoympäristö  
24-24  Heinävaaran vaara-asutus  ja  vanha Tohmajärven  tie 
25-25  Kiteen kirkko  ja  pappila  
26-26 Puhoksen  teollisuusalue, kartano  ja  kylä 

 27-27 Mönnin  kylä  ja Tohmajärven  vanha maantie 
 28-28  Selkien kylä  ja Tohmajärven  vanha maantie 

 29-29  Jakokosken kanava  
30-30 Höytiäisen  kanava  ja Onttolan  saipa-asema 

 31-31 Kirkkosaari  ja Lieksanjoen  kulttuurimaisema 
 32-32  Lieksan rautatieasema  

33-33 Pankakosken ruukinalue 
34-34 Mätäsvaaran kaivosalue 
35-35  Kelvän  rautatieasema  
36-36 Lamminniemen  hovi  
37-37 Simananniemen  hovi  
38-38 Viinijärven  rautatieasema  
39-39  Keskustan vanha puutaloalue  ja koivuistutukset 

 40-40 Ylikylän rantakylä 
41-41 Kuokkastenkoski 
42-42 Mujejärven  alue  
43-43  Outokummun vanha kaivosalue  
44-44 Mulon kumparekylä 
45-45 Niittylanden  rautatieasema  
46-46  Rääkkylän kirkko  
47-47 Voiniemen  hovi  
48-48 Tohmajärven kirkkomaisema 
49-49 Toh majärven  rautatieasema ympäristöineen 

 50-50  Kemien  kylän vaara-asutus 



Yleisten teiden maisemaselvitys, Pohjois-Karjalan lääni 
LuTE  1/3 

51-51  Jouhkolan  hovin  alue  
52-52  Saarion rinnekylä  
53-53  Onkamon kylämaisema  
54-54  Karjalan valtatie  
55-55  Haarajoen  silta  
56-56  Valtimon  kirkonkylä  
57-57  Murtovaaran talomuseo, Koiravaara  
58-58  Karhunpään rantakylä  
59-59  Rasimäen siirtokarjalaiskylä  
60-60  Uudenkylän jokivarsiasutus  

MAISEMA-ALUEET  JA  PERINNEMAISEMAT 

Lähdeteos  numero  2  
Arvokkaat maisema-alueet 
Maisema-aluetyöryhmän mietintö  il  

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  (S. 124) 

61-82  Totkunniemi  
62-83  Kiteenlahti  
63-84  Saario  
64-85  Onkamo  
65-86  Huhtilampi  
66-87  Heinävaara-Selkie  
67-88  Sonkaja  
68-89  Kirvesvaara-Hakovaara  
69-90  Ylikylä  
70-91  Karhunpää  
71-92  Ylä-Valtimo  
72-93  Rasimäki  
73-94  Koli  

Maakunnallisesti  arvokkaat maisema-alueet  (S. 204) 

74-102  Petravaara  
75-103  Hyypiä-Raatevaara  
76-104  Koveron kultuurimaisemat  
77-105  Saarivaara 

 78-106  Sarvinki  
79-107  Hattuvaara  
80-108  Mutalahti  
81-109  Maukkula  
82-110  Hatunkylä-Hattuvaara  
83-111  Vornan maisematie  
84-112  Kontiovaaran-Ulkkasärkkien maisematie  

Arvokkaat  perinnemaisemat  (S. 134) 

85- Kolin  kaskiahot  
86- Varmonniemen kaskikoivikko  
87- Jalajanvaaran kallioketo  
88- Voiniemen  hovi  
89- Sissolan torppa  
90- Murtovaara 
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Sisäasiainministeriö, kaavoitus-  ja  rakennusosasto  1/1980.102 s.  
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Kohteiden numerointi luettelossa: vasemmalla  on  kartalla oleva numero  ja  oikealla 
lähdeteoksen numero 

KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET 

Lähdeteos  numero  14  
Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja, nrol  6 

1-1 	Enon kirkko  
2-2 	Sarvingin kyläalue 
3-3 	Saapaskosken  kanava  
4-4 	Uimaharjun  rautatieasema ympäristöineen  
5-5 	Vornan tie 
6-6 	llomantsin kirkkomaisema 
7-7 	Sonkajan  vaara-asutus  
8-8 	Nehvon  kylä  
9-9 	Hattuvaaran vaarakylä  ja  tsasouna  
10-10 Möhkön ruukinalue  ja  kylä  
11-11 Mekrijärven  kylä  
12-12 Utran  kanava  ja  teollisuusalue  
13-13 Länsisataman puistomiljöö 
14-14 Pielisjoenlinna 
15-15 Hasanniemi 
16-16  Penttilän saha  
17-17 Juuan  kirkonkylän vanha keskusta  
18-18  Paalasmaan saariasutus  
19-19  Heinävaaran vaara-asutus, Länsi-Vuokko 

 20-20 Totkunniemen selännekylä 
21-21 Mäntyniemen  hovi, Kirkonkylä  
22-22 Hummovaaran kylämaisema 
23-23  Kiihtelysvaaran kirkkoympäristö  
24-24  Heinävaaran vaara-asutus  ja  vanha Tohmajärven  tie 
25-25  Kiteen kirkko  ja  pappila  
26-26 Puhoksen  teollisuusalue, kartano  ja  kylä 

 27-27 Mönnin  kylä  ja Tohmajärven  vanha maantie 
 28-28  Selkien kylä  ja Tohmajärven  vanha maantie 

 29-29  Jakokosken kanava  
30-30 Höytiäisen  kanava  ja Onttolan  saipa-asema 

 31-31 Kirkkosaari  ja Lieksanjoen  kulttuurimaisema 
 32-32  Lieksan rautatieasema  

33-33 Pankakosken ruukinalue 
34-34 Mätäsvaaran kaivosalue 
35-35 Keivän  rautatieasema  
36-36 Lamminniemen  hovi  
37-37 Simananniemen  hovi  
38-38 Viinijärven  rautatieasema  
39-39  Keskustan vanha puutaloalue  ja koivuistutukset 

 40-40 Ylikylän rantakylä 
41-41 Kuokkastenkoski 
42-42 Mujejärven  alue  
43-43  Outokummun vanha kaivosalue  
44-44 Mulon kumparekylä 
45-45 Niittylanden  rautatieasema  
46-46  Rääkkylän kirkko  
47-47 Voiniemen  hovi  
48-48 Tohmajärven kirkkomaisema 
49-49 Tohmajärven  rautatieasema ympäristöineen 

 50-50  Kemien  kylän vaara-asutus 
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51-51  Jouhkolan  hovin  alue  
52-52  Saarion rinnekylä  
53-53  Onkamon kylämaisema  
54-54  Karjalan valtatie  
55-55  Haarajoen  silta  
56-56  Valtimon  kirkonkylä  
57-57  Murtovaaran talomuseo, Koiravaara  
58-58  Karhunpään rantakylä  
59-59  Rasimäen siirtokarjalaiskylä  
60-60  Uudenkylän jokivarsiasutus  

MAISEMA-ALUEET  JA  PERINNEMAISEMAT 

Lähdeteos  numero  2  
Arvokkaat maisema-alueet 
Maisema-aluetyöryhmän mietintö  Il  

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  (S. 124) 

61-82  Totkunniemi  
62-83  Kiteenlahti  
63-84  Saario  
64-85  Onkamo  
65-86  Huhtilampi  
66-87  Heinävaara-Selkie  
67-88  Sonkaja  
68-89  Kirvesvaara-Hakovaara  
69-90  Ylikylä  
70-91  Karhunpää  
71-92  Ylä-Valtimo  
72-93  Rasimäki  
73-94  Koli  

Maakunnallisesti  arvokkaat maisema-alueet  (s. 204) 

74-102  Petravaara  
75-103  Hyypiä-Raatevaara  
76-104  Koveron kultuurimaisemat  
77-105  Saarivaara 

 78-106  Sarvinki  
79-107  Hattuvaara  
80-108  Mutalahti  
81-109  Maukkula  
82-110  Hatunkylä-Hattuvaara  
83-111  Voman maisematie  
84-112  Kontiovaaran-Ulkkasärkkien maisematie  

Arvokkaat perinnemaisemat  (S. 134) 

85-  Kolin  kaskiahot  
86- Varmonniemen kaskikoivikko  
87- Jalajanvaaran kallioketo  
88- Voiniemen  hovi  
89- Sissolan torppa  
90- Murtovaara 
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