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Liikenneympäristön  tila: Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria, Kuopio  1994  

Asiasanat  luonto, maisema, kulttuurihistoria, tieympäristö 

Tiivistelmä  

Savo-Karjalan tiepiirin, Kuopion läänin, liikenneympäristön tilan selvitys  on 
 tehty niille yleisille teille, joiden vuorokautinen liikennemäärä ylittää  1000 

 ajoneuvoa. Selvityksessä  on  arvioitu yleispiirteisesti tien aiheuttamia vaiku-
tuksia ympäristön arvokohteille. Tärkeimmille kohteille  on suositeltu  yleis- 
luontoisia ohjeita niiden arvon suojelemiseksi. Liikenneympäristön tilan 
selvityksessä  on  tarkasteltu luonto-, maisema-  ja kultuurihistoriallisten  koh-
teiden sijoittumista suhteessa tieverkkoon. Selvityksen loppuun  on  koottu 
taulukkomuotoon Kuopion lääninhallituksen, Pohjois-Savon liiton, Kuopion 
Museon, Museoviraston, sekä kuntien ympäristötietorekistereiden tiedot 
tieympäristöstä. Myös kaikki valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet  on 

 koottu, samoin kuin seutukaavojen suojeluvaraukset. Työn yhteydessä  on 
 kuvattu luonto-, maisema-  ja  kulttuurihistoriallisten kohteiden edustavuus 

sekä merkitys tieympäristössä. Maisemaselvityksessä esitetään Kuopion 
läänin tieympäristön maiseman ominaispiirteet, tarkasteltavien teiden luon-
ne  ja  niiden suhde maisemarakenteeseen. Valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden  ja  muiden tärkeimpien maisemakohteiden suojelemiseksi 

 on  esitetty myös yleisluontoisia ohjeita.  

Tien  aiheuttamien ympäristömuutosten riski  on  suurin niillä tieosuuksilla, 
joilla  on  runsaasti erityyppisiä suojelualueita  tai  -kohteita. Erityisesti kuntien 

 ja  kaupunkien keskustojen läpi kulkevien teiden varsilla  on  runsaasti kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Luontokohteista Kuopion seu-
dun lehtokeskuksen arvokkaat lehtoalueet sekä tienvarsille sijoittuvat lintu- 
vesi-  ja suokohteet  vaativat erityishuomiota tienparantamisen yhteydessä. 
Geologisesti  ja  maisemallisesti merkittävät harjualueet tulisi myös säilyttää 
mandollisimman ehyinä. Näitä arvokkaita harjuja sijaitsee runsaasti läänin 
halki kulkevan viitostien varrella. 

Tämä liikenneympäristön tilan selvitys toimii pohjatietona jatkossa tehtäville 
tiestön  ja tieympäristön selvityksille  sekä suunnitelmille. Selvityksen liittenä 
olevaa ympäristökohdetaulukkoa tulisi pyrkiä mandollisuuksien mukaan 
päivittämään uusilla kohdetiedoilla. Arvokohteet tulee myös tutkia maastos-
sa tarkempien selvitysten  ja  suunnitelmien yhteydessä, koska maisema- 
selvitys  on  tehty  vain yleispiirteisesti  eikä luonto-  ja  kulttuurihistoriallisia 
kohteita tarkistettu lainkaan maastossa. Maisemallisesti tärkeiden  tie- 
osuuksien kehittämiseksi tulisi laatia erityiset toimenpideohjeet, varsinkin 
kaupunkien  ja  taajamien sisääntulo-  ja ohitustiejaksoille. 



Alkusanat  

"Yleisten teiden ympäristön tilan selvittäminen  on  perusta määrätietoiselle 
liikenneympäristön laadun parantamiselle." (Tielaitoksen ympäristöpolitiikka 

 1992) 

Liikenneympäristön  tila  1994,  luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria,  on  
osa  Savo-Karjalan tiepiirin laajaa liikenneympäristön tila -selvitystä. Kysei-
sen selvityksen osaselvitykset pohjavesi, melu, ilman laatu sekä maaseutu- 
taajamat  ja  pienet kaupungit) ovat  jo  julkaistu. Tielaitoksen keihittämiskes-
kus  on  laatinut alustavat ohjeet kuhunkin osaselvitykseen. 

Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria selvityksen  on  tehnyt  LT-Konsultit Oy 
tiepii rin toimeksiannosta. Selvitystyötä ohjaavaan  ja valvovaan työryh mään 

 ovat kuuluneet  Savo-Karjalan tiepiiristä suunnittelupäällikkö Esko Sirvio, 
esisuunnittelupäällikkö Martti Piironen, maisemanhoidonvalvoja  Matti  Eske-
linen sekä ympäristösuunnittelija Airi Muhonen. 

Lisäksi  koko liikenneympäristön  tila selvitystä varten perustetun sidosryh
-män  työskentelyyn ovat osallistuneet Kuopion lääninhallituksen, Kuopion 

museon, Pohjois-Savon liiton  ja  Kuopion vesi-  ja ympäristöpiirin  edustajat. 

Sidosryhmään  ovat kuuluneet: 

Kuopion lääninhallitus 
ympäristöosasto 

Kuopion museo 

Pohjois-Savon liitto 

Pohjois-Savon liitto 

Pohjois-Savon liitto 

Kuopion vesi-  ja 
ympäristöpiiri  

toimistopäällikkö Esa 011ikainen 

amanuenssi Jouko Aroalho 

suunnittelupäällikkö Martti Salminen 

suunnittelija Jouko Kohvakka 

suunnittelija Seppo Laitila 

hydrogeologi Aarno Särkioja 

Selvitystyöhön  ovat  konsultin  puolelta osallistuneet:  

LT-Konsultit Oy 	 MMK, metsänhoitaja Tiina Saukkonen  

LT-Konsultit Oy 	 maisema-arkkitehti Marja Oittinen  

LT-Konsultit Oy 	 maisema-arkkitehti  yo Man Porma  

Marraskuu  1994 
 Kuopio 
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kallioleikkauksia vt:n  5  ympäristössä  

Kuva  1/2  .ja  Vesannon Kulmakylän tieympäristön maalaisidyllin yksityis- 
kohta  
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1.  Työn tavoitteet  

Lilkenneympäristön  tilan selvityksessä  on  tarkasteltu Kuopion läänin alueel-
la olevien luonto-, maisema-  ja  kulttuurihistoriallisten kohteiden sijoittumista 
suhteessa tieverkkoon. Tarkasteltava tieverkko  on  rajattu koskemaan yli 

 1000 ajoneuvoalvrk  ylittäviä teitä. Kohteet, jotka ovat  n. 1 km  säteellä tien 
vaikutuspiiristä,  on  otettu työssä mukaan. Selvityksessä  on  arvioitu tien ai-
heuttamia vaikutuksia ympäristön arvokohteille. Työssä  on  puhuttu tien vai-
kutuksista, mikä tarkoittaa teiden rakentamisen, kunnossapidon  ja  liiken-
teen vaikutuksia. Työssä  on  kuvattu käytettyjen tietolähteiden mukaisesti 
luonnon  ja  kulttuurihistorian arvokohteiden edustavuus sekä merkitys. 
Kunnittaisen tarkastelun yhteydessä  on  keskitytty tienpidon  ja  liikenteen 
haitoista aiheutuviin ongelmakohtiin. 

Luontoselvityksessä  on  paneuduttu erityisesti niihin luonnon arvokohtei
-sun,  joiden säilymiseen tiepiiri pystyy vaikuttamaan. Luontoselvityksen yh-

tenä tärkeänä tehtävänä  on  ollut eri lähteistä saadun tiedon kokoaminen 
tiivistetysti läänin tieverkon  ja  hankkeiden jatkosuunnittelua varten. 

Tieympäristön luontokohteet  sekä kulttuuri-  ja esihistorialliset  kohteet  on 
 selvitetty  koko  läänin alueelta siten, että kerättyä tietoa voidaan käyttää 

lähtötietoina tieverkon  ja  yksittäisten tiehankkeiden suunnittelussa. Kohtei-
den tarkka rajaus  ja  yksityiskohtaiset tiedot tulee tarkentaa jokaisen suun-
nittelutyön yhteydessä. 

Luonnonympäristön arvokohteista  sekä kulttuuri-  ja esihistoriallisista  koh-
teista koottu tieto  on vanhenevaa.  Työn jatkotavoite  on,  että tiepiiri pystyisi 
itse päivittämään esitettyä tietorekisteriä. 

Maisemaselvityksen  tavoite  on  tarkasteltavan tieverkon välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevien maiseman arvoalueiden  ja  -kohteiden sekä alueen 
maiseman ominaispiirteiden selvittäminen. Työssä  on  esitetty tyypillisiä  tie-
maisemajaksoja  sekä niille toimenpidesuosituksia. Erityisesti  on  paneuduttu 
ns. ongelmallisiin tiejaksoihin sekä tiekohtaisiin kehittämissuosituksiin. 
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2.  Lähtökohdat  ja  tarkastelutapa  

2.1  Lähtötiedot 

Liikenneympäristön  tilan selvityksessä käytetyt lähtötiedot  on  koottu Kuopi-
on lääninhallituksen, Pohjois-Savon liiton, Kuopion museon sekä Museovi-
raston tietorekistereistä. 

Paikallistason  tietoa luonnon, maiseman  ja  kulttuurihistorian kohteista ke-
rättiin kaikkiin läänin kuntiin lähetettyjen kyselykirjeiden avulla. Näihin kun-
takirjeisiln saatiin vastaus  n. 75%:lta  kunnista. Kuntiin lähetetyn kyselykir-
jeen perusteella saatujen ympäristötietojen taso vaihteli suuresti. 

Lähtötietojen  eli tarkasteltavien kohteiden luokittelu esitetään kappaleessa 
 4.3. Kunnittaisessa  tarkastelussa esitetyt lähtötiedot  on  esitetty kokonai-

suudessaan liitteenä olevassa taulukossa "Kuntakohtainen luettelo ympäris-
tön arvokohteista". 

Maisemaosuudessa  esitettyjä kohteita  on  lisäksi kerätty Pohjois-Karjalan 
vesipiiriltä (perinnemaisemat) sekä yksittäisiltä henkilöitä Pohjois-Savon lii-
tosta,  Savo-Karjalan tiepiiristä  ja  omina havaintona maastokierrokselta. 
Koska inventoituja maisema-alueita  on  hyvin vähän, perustuu työ paljolti 
maastotyöskentelyn  antiin.  

2.2  Tarkastelutapa  

Luontokohteita  tarkastellaan suojelun toteutuneisuuden  ja uhanalaisuuden 
 kautta. Tieympäristössä sijaitsevat  I uontokohteet on  esitetty kunnittain  kar-

toilla.  Selvityksen menetelmät poikkeavat luonnonympäristön osalta Tielai
-toksen  ohjeen  12/93:  "Yleisten teiden ympäristön tilan selvitys. Luonto, mai-

sema, kulttuurihistoria" vastaavista. Tässä työssä ei ole tarkasteltu tienvar -
sialueiden luonnontilaa  tai tienvarsiluonnon  edustavuutta. (Kyseinen työ 
olisi vaatinut perusteellisen ilmakuva-analyysin sekä tarkempia maastokäyn-
tejä, joita ei tässä työssä ole luonto-  ja  kulttuurihistorian selvityksen osalta 
tehty.) 

Uhanalaisten kasvi-  ja elälnlajien  osalta tarkastelu  on  tehty siten, että 
esiintymisalueet  on  esitetty pelkästään karttamerkinnällä  uh.  Tarkempaa 
näitä kohteita koskevaa tietoa haluttaessa tulee ottaa yhteys Kuopion lää-
ninhallituksen luonnonsuojeluosastolle. 

Kulttuuriympäristön  tarkastelu  on  tehty Pohjois-Savon liitosta saatujen läh-
tötietojen pohjalta, eli lähinnä läänin seutukaavan avulla. Kulttuurimaisema- 
alueet  ja  valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt  on  saatu selville 
valtakunnallisen maisema-aluetyöryhmän selvityksestä. 
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Kuva  2/1  Maantien  555 polveilua  maisemallisesti arvokkaan  Haminalah
-den  kylän  viljelysten  halki Kuopiossa.  

Kuva  2/2  Maantieltä  582  avautuva näkymä Lapinlandella.  
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Esihistoriallisten  kohteiden tarkastelu perustuu seutukaavassa oleviin koh-
detietoihin sekä Kuopion museosta  ja  Museovirastosta saatuihin täyden-
nystietoihin. Kohteista ei ole tehty maastotarkistuksia tämän työn yhteydes-
sä. 

Valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti  arvokkaita maisema-alueita, tiestön 
kannalta keskeisiä alueita  ja ongelmajaksoja  on  analysoitu maastossa. 
Karttatyöstön pohjalta valituille tiemaiseman tyyppijaksoille  on  mietitty toi-
menpide-ehdotuksia maastokäynnillä. 

Kaikki tarkasteltavat tiejaksot  on  käyty läpi maastossa tiemaiseman yleisku-
vauksen saamiseksi. Painopiste  on  ollut kriittisten, tärkeiden  ja ongelmajak-
soja  sisältävien tiejaksojen löytämisessä  ja  niiden toimenpidesuositusten 
määrittämisessä.  

2.3  Tarkasteltava tiestö  ja  kohteiden rajaus  

Tarkasteltavaan tiestöön  kuuluvat sellaiset yleiset tiet joiden liikennemäärä 
 on  yli  1000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Selvitysalueeseen kuuluvat siten 

kaikki läänin tärkeimmät valta-  ja kantatiet  sekä ne maantiet, jotka toimivat 
seudullisina yhdysteinä  ja pääsisääntuloväylinä  pienemmissä kunnissa. 

Arvokkaiden luontokohteiden sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koh-
teiden rajaus  on  tehty  n. 1  km:n levyiseltä vyöhykkeeltä tarkasteltavan ties-
tön molemmin puolin. Kaikki ne ympäristön arvokohteet, jotka ovat jääneet 
tämän  2 km  leveän alueen sisään,  on  otettu mukaan tarkasteluun. Maise-
ma-alueiden osalta kyseinen rajaus ei päde, vaan mukaan  on  valittu kaikki 
valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti  arvokkaat kohteet sekä laajoina aluei-
na ne arvoalueet, joihin tarkasteltavalla tiestöllä  on  selkeä vuorovaikutus-
suhde. 
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Kuva  2/3  Tarkasteltava tiestö  

Kuva  2/4  Maisemaa  vt:n  5  ja  maantien  582  risteysalueella  Lapinlandella  
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3  Yleistä  

3.1 Tien  vaikutukset  luonnonympäristöön  

Tien  vaikutus eri tyyppisiin ympäristön  arvokohteisiin  vaihtelee kohteen 
luonteen, sietokyvyn  ja  herkkyyden mukaan. Vaikutuksen suuruus, laatu  ja 
vaikutusalueen koko  on  erilainen aina kohteesta riippuen.  Tien  vaikutus voi 
olla suoraa  tai  välillistä.  Osa  vaikutuksista voi kohdistua  laajoihinkin alueko-
konaisuuksiin  tai  tulla  esiin vasta pidemmän ajan kuluttua, esimerkiksi  hi

-taana kasvilajiston köyhtymisenä.  Tällä  on  laajempaa merkitystä luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen kannalta. 

Ekologisten arvojen lisäksi  luonnonympäristön arvokohteilla  on  myös suuri 
merkitys tutkimustyön, opetuksen  ja virkistyskäytön  kannalta. Teiden lähellä 
olevat kohteet ovat helposti yleisön saavutettavissa. Tämä  on  edullista esi-
merkiksi koulujen  opetuskohteiden  kannalta. Toisaalta helppo  saavutetta-
vuus  voi olla haitta  -  esimerkiksi silloin kun kysymyksessä  on  kulumisarka 

 tai  häiriöille  altis  kohde.  

Luonnonympäristöön  kohdistuvat vaikutukset vaihtelevat  sen  mukaan, mi-
ten  kohdealue  on  sijoittunut suhteessa tiehen. Suurin haitta aiheutuu, mikäli 

 tie on  linjattu kohdealueen  läpi. Suon, vesistön  tai  aarniometsän  luonnon
-suojelullinen  arvo katoaa  tai  vähenee, mikäli yhtenäinen alue pirstoutuu. 

Valo-  ja vesitaloudelliset  olosuhteet muuttuvat pirstoutumisen myötä,  reu-
navaikutus  lisääntyy alueiden keskellä  ja koko eliöyhteIsö  voi muuttua. 
Luonnon  arvoaluetta halkova  tie  estää myös eläinten liikkumista  ja  kasvien 
leviämistä alueen sisällä  ja  alueiden välillä. Teillä tapahtuu myös paljon 

 eläinonnettomuuksia.  

Luonnon  arvoaluetta sivuavan  tien  ympäristövaikutukset  rajoittuvat alueen 
 reunavyöhykkeelle. Vaikutusalueen  laajuus riippuu  mm.  maaston  ja  pinta- 

vesien valuma-alueiden muodosta  tai  tienreunan  kasvillisuudesta. Tiheällä 
 tienreunakasvillisuudella  taas  on  merkitystä  melun  tai  päästöjen leviämisen 

suojana itse  kohteelle. Tiealueen  reunan ojitus voi  kuivattaa  arvokkaiden 
 suoalueiden  tai  pienvesien  (purot,  lähdekorvet ym.)  reuna-alueita.  

Tie  aiheuttaa välillisiä vaikutuksia  luonnonympäristöön.  Maaperän, pohja- 
vesien, vesistöjen  ja  ilmaston muutokset vaikuttavat  luonnoriympäristön  ar-
vokohteisiin  monin eri tavoin. Tiesuolan käyttö vaikuttaa  tienreunakasvilli-
suuteen.  Kuopion yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan (Hautala,  Kären

-lampi  1993)  ilman kautta  roiskeena  tulevan suolan  on  todettu vaurioittavan 
 tienvarsimäntyjä.  Saman tutkimuksen mukaan tiepiirin  suolaamattomuusko-

keilun  on  todettu vähentäneen  tienvarsimäntyjen  vaurioita. Liikenteen ai-
heuttamat päästöt heikentävät omalta osaltaan  tienreunakasvi Ilisuuden 

 elinvoimaisuutta pidemmän ajan kuluessa.  Pintavesien  valuma-alueiden 
 kuivuminen  tai  patoutuminen  taas aiheuttaa muutoksia  tieympäristön  suo- 

tai  kosteikkoekosysteemeille.  Uuden  tielinjan  avaaminen tiheään  ja  van- 
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haan  metsään aiheuttaa mikroilmaston muutoksen, jonka seurauksena  on 
myrskynkaatoja  ja  puiden kuolemista sekä valonarkojen kasvi-  ja  eliölajien 

 (mm.  eräät uhanalaiset itiökasvit  ja  hyönteiset) häviämistä alueelta. Pidem-
piaikaisena vaikutuksena  em.  välilliset tien aiheuttamat ympäristömuutokset 
vähentävät luonnon monimuotoisuutta.  

3.2 Tien  vaikutukset maisemaan 

Maisemaan kohdistuvat vaikutukset vaihtelevat hyvinkin paljon maisema- 
tyypistä sekä tehtävistä toimenpiteistä riippuen. Maisemarakenne, maise-
man ominaispiirteet sekä tien luonne  ja tietekniset  ominaisuudet muodosta-
vat yhdessä kokonaisuuden, joka  on  enemmän  tai  vähemmän sopusointui-
nen. Tärkeää  on  tiedostaa tien luonne  ja sen  suhde suurmaisemaan: vähän 
liikennöidyn kyläraitin tuleekin näyttää erilaiselta kuin vilkasliikenteiden kau-
punkiväylän. Arvioitaessa teiden rakentamisen  tai  parantamisen vaikutuksia 
maisemaan voidaan todeta, että visuaaliset vaikutukset ovat aina suurem-
pia avoimessa kulttuurimaisemassa kuin neitseellisessä metsämaastossa. 

 Sen  sijaan ekologisen maisemakokonaisuuden kannalta metsäisellä jaksol-
la vaikutukset saattavat olla paljon suurempia.  

Tie on  tavallaan aina tunkeilija maisemassa, ylimääräinen elementti, joka 
kuitenkin  on  mandollista sovittaa maisemaan siten, että  se  korostaa mai-
semarakennetta sekä sille ominaisia piirteitä  ja  on  luontevana osana mai-
semaa.  Tien linjauksen  merkitys  on  ensisijainen. Maisemarakenteen vastai-
sesti linjatun tien aiheuttamia haittoja ei ole mandollista poistaa hoitamalla 
tien lähiympäristöä  tai  huolehtimalla näkymistä maisemaan, vaikka nämä 
toimenpiteet parantavatkin aina tiemaisemaa.  Sen  sijaan maiseman omi-
naispiirteitä kunnioittava linjaus voi jopa korostaa maiseman eri elementtejä; 
selänteitä, laaksoja  tai viljelmiä,  ja  tarjota autoilijalle erilaisia elämyksiä.  

Tien  koko  vaikuttaa luonnollisesti linjaukseen. Moottoritiet  tai valtatiet,  joilla 
ajonopeus  on  poikkeuksetta suuri,  on  lähes aina linjattu jollain tavalla mai-
semaan sopimattomasti. Ajonopeuden kasvaminen johtaa tien mittakaavan 
suurenemiseen, linjauksen suorenemiseen sekä tasauksen nostamiseen, 
eikä maisemarakenteen  ja  maiseman ominaispiirteiden kunnioittaminen ole 
silloin helppoa,  jos  edes mandollistakaan. Ongelmallisimmat tiet ovat lähes-
tulkoon aina vilkasliikenteisiä pääteitä, joiden tulisi ajomukavuuksiltaan  ja - 
turvallisuudeltaan  olla mandollisimman hyviä. Kerran linjatun tien geometri-
aa ei käytännössä voi parantaa silpomatta ympäröivää maisemaa entistäkin 
pahemmin,  ja kustannussyytkin jo  estävät  sen.  Keinot maisemarakennetta 
vastaan linjattujen teiden parantamiseksi jäävät siis väistämättä  varsin  vä-
häisiksi  ja  rajoittuvat tien lähiympäristön hoitamiseen, tien  rytmin  parantami-
seen  ja  ympäröivän maiseman ominaispiirteiden korostamiseen. Huonosti  ja 
maisemarakennetta kunnioittamatta linjattu  tie on  aina maisemasta katsot-
tuna vaurio, jonka olemassaolo  on vain  hyväksyttävä. Suurilla nopeuksilla 
ajettaessa kiinnittyy huomio ympäristössä yleispiirteisiin asioihin  ja  suuriin 
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kokonaisuuksiin. Tämän vuoksi parannustöissä  on  syytä keskittyä suuriin 
linjoihin eikä yksityiskohtiin, joita autoilija ei välttämättä edes huomaa. 

Rakennetussa ympäristössä  ja  alempiluokkaisilla  teillä ovat vaihtoehdot 
paljon moninaisemmat. Pienimittakaavaisemman ympäristön parantamises-
sa voidaan keskittyä myös yksityiskohtiin  ja  saada aikaan erilaisia variaatioi

-ta  kuhunkin paikkaan sopivalla tavalla. Paikan luonteen korostamisen  ja 
 esiin tuomisen  on  oltava lähtökohtina parannuksia mietittäessä.  

3.3 Tien  vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin 

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

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

 säilyttämisen arvoisen kokonaisuuden. Tämä olisi tärkeää tieympäristön 
maisemankin kannalta vaikkeivät rakennusten suojelumääräykset näitä 
suojelutoimenpiteitä edellyttäisikään. 

Kohteiden suojelu  on  muuttunut vakiintuneeksi käytännöksi  jo  1960-luvulta 
asti kiinteiden muinaismuistojen osalta. Jollei kohteita voida kokonaan kier-
tää, ne tutkitaan tielaitoksen kustannuksella. Nämä tutkimukset ulotetaan 
aina kunkin tiehankkeen rakentamistyössä käsiteltävälle alueelle. Tässä 
yhteydessä tulee ottaa huomioon myös tieaineksen ottoalueet, läjitysalueet 

 tai  vastaavat rakentamisaikaiset vaikutukset.  

3.4  Alueen  ja  tieverkon yleiskuvaus 

Maisema  ja  luonto 

Kuopion lääni kuuluu pääosiltaan Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakun-
taan, joka  on  maisemallisesti laaja  ja  vaihteleva alue. Yleisesti ottaen alu-
een pinnanmuodot ovat voimakkaita. Suuria vesialueita, selkeitä ruhjelaak

-soja ja  moreenimäkiä  on  paljon. Läänin keskiosa edustaa tyypillistä Pohjois- 
Savon järviseudun maisema-aluetta, joka  on  jyrkkäpiirteistä  ja  suurten  ye

-sialueiden leimaamaa.  Läänin länsi-  ja  pohjoisosissa  on  nähtävissä selke-
ästi maisematyypin vaihettuminen pienimuotoisempaan  ja  karumpaan 

 suuntaan. Erityisesti länsiosassa maiseman juovikkuus  ja  mosaiikkimaisuus 
 on  osoitus pieni muotoisemmasta maisemarakenteesta. Idässä  ja  koillisessa 

maisematyyppi vaihettuu  Vaara-Karjalan- maisemamaakuntaan,  ja  läänin 
lounainen  osa  on  karua  ja  soista Savonselän vedenjakajaseutua. 
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Kuva  3/1  Kartta vesistön  ja  tiestön suhteesta.  

Alueen kallioperä  on  pääosin prekambriselta  (3000-1800 milj.v.)  ajalta.  To-
pografia  muodostuu luode-kaakko-suuntaisista selänteistä, jyrkänteistä  ja 
harjujaksoista.  Tyypillisimmät kivilajit ovat kiillegneissit, graniittiset syväkivet 

 ja graniittis-tonaliittiset gneissit.  Itäosassa  on  muutamia korkeita kvartsiittise-
länteitä. Alueen maaperä  on  pääosin pohjamoreenia  ja  erilaisia moreeni-
muodostumia, kuten kumpumoreeneita  ja drumllineja,  jotka korostavat mai-
seman juovaista luonnetta. Lyhyitä reunamuodostumia  on  useita. Tärkein 
harjujakso sijaitsee alueen keskellä  ja  kulkee Pohjois-Karjalan Jaamankan-
kaalta Outokummun kautta Siilinjärvelle  ja  jatkaa sieltä pohjoiseen kohti  Ii- 
salmea. Pienialaisia savikoita esiintyy  mm.  Siilinjärvellä, Lapinlandella, Ii-
salmessa  ja  Kiuruvedellä  ranta-alueilla.  
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Kuva  3/2  Pohjois-Savon viisi maisema-aluetta. 

Ilmastollisesti Pohjois-Savo  sijoittuu merellisen Suomenlanden rannikon il-
maston  ja mantereisen  Kainuun suurilmastovyöhykkeen väliin. Järvi- 
Suomen vesistöt leudontavat paikallisilmastoa. Tämän huomaa etenkin 
syksyisin, jolloin vesien varaama lämpö jatkaa kasvukautta. Maaston mäki- 
syys vaikuttaa myös pienil maston vai htelevuuteen. 

Pohjois-Savo on runsasjärvistä  metsien  ja  järvien muodostamaa mosaiik-
kia. Vesistöjen osuus alueen  pinta-alasta  on 17 % -  ainoastaan Etelä- 
Savossa  on  enemmän vettä. Vesistöt jakautuvat kahteen vesistöalueeseen; 
Kallaveden reitti Vuoksen vesistöön  ja  Rautalammin reitti Kymijoen vesis-
töön. Vedet ovat hyvin rikkonaisia,  ja  rantaviivaa kertyy  16 600 km. 
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Kuva  3/3:  Yleispiirteinen  kartta Pohjois-Savon kallioperästä. 
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Kuva  3/4  Yleispiirteinen  kartta Pohjois-Savon maanpinnan muodoista 
(Lähde: Suomen kartasto, vihko  122  ja  123).  
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Etelän  ja  pohjoisen vaihettuminen näkyy selvästi sekä eläimistössä  että  
kasvistossa. Selvitysalue kuuluu eteläboreaaliseen kasvill isuus-
vyöhykkeeseen. Kasvillisuus  on  yleisesti melko köyhää, koska maaperä  on 

 verrattain karua. Paikoin kasvillisuus  on rehevämpääkin  ja karummat  havu- 
metsät muuttuvat maaperän kalkkipitoisuuden ansiosta lehdoiksi. Etenkin 
Kuopion ympäristössä lehtomaisia metsiä  on  runsaasti,  ja  Kuopion lehto- 
keskus onkin maakunnan tunnetuin. Kuopion alueella olevista lehdoista  1 2 

 kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Soisia alueita  on  läänin 
itäisissä  ja  pohjoisissa osissa sekä lounaassa Savonselän seudulla. 

KoOcuvAN1 rnri  

L-c(# 	^ i4tifa((t?e', 
jyrkr(i1r(c 	kôi  Ow  

orkicci#r(-faa'i V,uik(c 
r(aco(c 1iii 
14c#o4  

fl r1ccc'41'te(/i-a'  v4(if?(?Vd4 1  
k1ruv.a 	jaqtoq 

aUic 	-fcvc+4 friaac10 
ko.esvai1+e(u1 viLi tci4  

Kuva  3/5: Yleispiirteinen  kartta korkoku  van  eri tyypeistä. 

Kulttuurihistoria 

Pohjois-Savon nykyinen asutus  on  suhteellisen nuorta maan eteläosiin ver-
rattuna. Asutus alkoi vakiintua vasta  n. 1500-luvun puolivälissä kaskeami-
sen levittäytyessä havumetsiin. Huuhtakaski oli maanviljelyn perustana aina 

 1800-luvun puoliväliin saakka,  ja  liikkuvan elämäntavan vuoksi asutus levit-
täytyi harvahkona kudoksena jatkuvasti uusille alueille. Pitkään jatkuneen 
kaksiku Ittuurin kukoistuskauden jäljet näkyvät yhä koivuvaltaisten metsien 
runsautena sekä metsien  ja niittyjen sekamuotoina. Peltoviljelyn  yleistymi-
sen myötä harvahkoon rakennetut kylät muodostuivat järvien rannoille. 
Edustavimpina esimerkkeinä  em.  kylistä mainittakoon Maaningan Tuovilan-
lahti  ja Leppävirran Paukarlahti.  Asutuksen levitessä kylät rakentuivat mäki- 
en rinteille  ja  syntyi maakunnallisesti leimallinen sekä maisemallisesti näyt- 
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tävä  pohjoissavolainen mäkikylä, joita edustavat  mm. Leppävirran  Mustin- 
mäki  ja  Nilsiän Kinahmi. 

Tieverkko 

Savon tieverkon kehitys perustuu vesitieyhteyksien kehittymiseen. Vanhat 
tielinjaukset noudattelivat pohjois-eteläsuuntaista maisemarakennetta kulki-
en harjujaksoja  pitkin  tai rantakeskeisesti.  Kuopio-keskeisesti tieverkko alkoi 
kehittyä  jo  1 700-luvulla. 

Yleisiä teitä Kuopion läänin alueella  on 5 900 km (1994).  Tässä työssä  tar-
kasteltavia  teitä  on  yhteensä  956 km.  Näistä valtateitä  on 410 km, kantatei-
tä 235 km  sekä maanteitä  ja paikallisteitä  311 km.  Pääosin tiet ovat  vilkas-
liikenteisiä maaseututeitä,  mutta myös taajamateitä kuuluu tarkasteluun. 
Joitakin tieosuuksia  on  lisätty, jotta tarkastelluista teistä saataisiin yhtenäisiä 
tiejaksoja. Yli  1000  ajoneuvon teitä  on  kaikissa kunnissa Varpaisjärveä  ja 
Vehmersalmea  lukuunottamatta.  

Kuva  3/6  Juankosken keskustassa kasvaa komeita mäntyjä.  Asvaltlialuei-
ta  pitäisi jäsentää  



Kuva  4/1:  Näkymä  Paukarlanden viljelyksile  valtatieltä  5.  

Kuva  4/2:  Kanta  tie 77  sivuaa  Maaninkajärven  valtakunnallisesti arvokasta  
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4.  Arvokohteiden  sijoittuminen suhteessa tieverkkoon  

4.1  Maiseman  arvoalueet teittäin  tarkasteltuna  ja  tiestössä 
 esiintyviä  ongelmajaksoja  

maisema-aluetta.  
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Kuopion läänin alueelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaita maisema- 
alueita kaikkiaan seitsemän kappaletta, joista neljä sijoittuu läänin keski-  ja 

 kolme eteläosiin. Maisemanähtävyyksiä näistä seitsemästä alueesta  on 
 kaksi: Nilsiässä sijaitseva kvartsiittivuori  Pisa  ja Myhinpään-Saahkarin mai-

sematie Rautalammilla.  Lisäksi maisema-aluetyöryhmä  on  maininnut viisi 
maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. 

Tarkasteltavan tieverkon alueelle valtakunnallisesti arvokkaista maisema- 
alueista sijoittuu  vain  kaksi: Paukarlanden rantakylä Leppävirralla, jonka 
valtatie  5  lävistää,  ja Maaninganjärven  ympäristön viljelysmaisema, jonka 
pohjoispuolella harjuselänteen kyljessä kulkee kantatie  77.  Lisäksi  Pisan 
kvartsiittimäki  kohoaa vaikuttavana näkymänä hetken ajan ajettaessa pitkin 
kantatietä  75  länteen päin. 

Paikallisesti arvokkaita maisema-alueita, jotka sijoittuvat tarkasteltavan  tie-
verkon vaikutusalueelle, ovat  mm. Kutumäen  ja Pörölänmäen  kylät  paran-
nustöiden alla  olevan kantatien  72  varrella Rautalammilla  ja  Puijo, joka var-
tioi Kuopiota  sen  länsipuolella  ja  toimii hienona maamerkkinä  koko  kau-
pungille. 

Museoteistä  on  mainittava ainakin Nikkilänmäen  tie Leppävirralla  aivan 
valtatien  5  vieressä  ja Myhinpään-Saahkarin  tie Rautalammilla,  joka mutkit-
telee jylhän mäkisessä järvimaisemassa. Muista kauniista teistä voisi maini-
ta maantien  599  Kiuruvedellä, joka  on  erittäin jouhevasti linjattu viehättä-
vään maaseutumiljööseen,  ja  Maaningan halki kulkevan kantatien  77,  joka 
paikoin jäykästä linjauksestaan huolimatta tarjoaa niin upeita näkymiä ar-
vokkaaseen kulttuurimaisemaan, että  se on  tässä yhteydessä mainittava. 
Myös Kuopiossa oleva maantie  555 on geometrialtaan  erinomainen. Onnis-
tunut  ja maisemiltaan  monipuolinen  tie on  Kuopion  ja Tuusniemen  alueilla 
kulkeva valtatie  17,  joka  on  mittakaavaltaan ympäristöön sopiva  ja  paikoin 
geometrialtaan hyvä.  Sen parannustöissä  on  huomioitava nämä ominai-
suudet,  ja  pyrittävä säilyttämään ne. Kaavilla kulkeva maantie  573 on  mai-
seman osaksi kauniisti linjattu kokonaisuus  

Monet taajamatiet  ovat kauniisti linjattuja  ja  viehättäviä, esimerkiksi Suonen-
joen taajamatiet  16193  ja  16194  ovat erityisen onnistuneita paitsi linjauk-
sensa myös ympäristönsä puolesta. Myös Maaningan läpi kulkeva paikallis

-tie 16228 on näkymiltään  onnistunut,  ja  taajaman keskusta-alueen sanee-
raus  on  tuottanut hyvän tuloksen. 

Läänin pohjoisimmissa  ja luoteisissa  osissa maasto  on suurpiirteistä.  Suo-
menselän seutu  on  tasaista  ja ylävää, ja  Sonkajärven alueella maisema  on 
suurimuotoista  ja  lähestyy Vaara-Karjalan maisema-aluetta. Molemmilla 
alueilla tieympäristö  on  metsäistä,  ja maastonmuotojen  yllätyksettömyys 
tekee siitä yksitoikkoisen. Ongelmallisia tiejaksoja  on  etenkin valtateillä  9, 5, 
19  ja  23. Valtatiet 23  ja  9  kulkevat maisemarakenteen vastaisesti pääosin 
metsäisessä  ja suijetussa maisematilassa  joiltakin osilta lähes suoriksi linjat- 
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tuina,  mikä tekee niillä ajamisen yksitoikkoiseksi. Leveä  poikkileikkaus  ja 
 joillakin  tiejaksoilla  korkea tasaus tekee  tietilasta masslivisen  ja  maisemas-

sa selvästi  erottuvan  haavan. Valtatie  5  halkoo läänin alueella monia eri 
tyyppisiä maisema-alueita, joita ei  linjauksessa  ole riittävästi otettu huomi-
oon.  Ongelmajaksoja  on  Kuopion  ja  Iisalmen  pohjoispuolilla,  jossa  tie  var-
sinkin Sonkajärven alueella kulkee yksitoikkoisessa lähes  asumattomassa 
mäntyvaltaisessa  ja  soiden  pilkuttamassa vaaramaisemassa. Tiessä  on  on-
gelmallisen suoria osuuksia, mutta monin paikoin  se mukailee  onnistuneesti 
maiseman  suurmuotoja.  Samankaltaisia ongelmia  on  valtatiellä  19 Viere

-män  pohjoispuolella:  tie on linjaukseltaan  liian suora,  ja tieympäristö  on 
 suljettua tiivistä  koivumetsää.  

Kuva  4/3:  Maaningan kirkonkylän persoonallista keskustaa.  
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4.2  Maisemallinen  tieluokitus  
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Kuva  4/4:  Maisema/unen tieluokituskartta  
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4.3  Suojelualueet  ja  -kohteet sekä ympäristön arvokohteet suh-
teessa tieverkkoon 

Suojelun piiriin valitut kohteet ovat lajissaan tyypillisiä, edustavia  tai  uhan-
alaisia.  Osa  näistä kohteista  on  lailla suojeltuja  tai  ne ovat seutukaavan 
suojelualuevarauksia  tai  -suojelukohteita. Selvitykseen kuuluvat mukaan 
myös erilaisten valtakunnallisten suojeluohjelmien  ja  -inventointien (esim. 

 maisema-al uetyöryhmän  selvitys) kohteet. Ympäristön arvokohteet  on  luoki-
teltu neljään luokkaan niiden suojeluasteen mukaan: 

Lailla suojeltu alue  tai  kohde  

Il 	Valtakunnallisissa suojeluohjelmissa oleva  tai  muutoin valtakunnalli- 
sesi  tai  kansainvälisesti arvokkaaksi todettu alue  tai  kohde  

Ill 	Vahvistetussa  seutukaavassa oleva alue  tai  kohde  

IV 	Inventoitu  alue  tai  kohde, jolla  on  maakunnallinen  tai  paikallinen 
merkitys 

kif 	 I 
I.. 	

- 	I 

Jill 	
d 	________________  

sj  4  - li _ ..- 

- ' 
liW  'i'-' 	 fii  

Kuva  4/5:  Komea suojeltu  yksittäiskuusi mt:n  551  varressa  Vesannolla.  

Kunkin selvitysalueen ympäristön arvokohteen luokka  on  esitetty liitteenä 
olevassa taulukossa "Kuntakohtainen luettelo ympäristön arvokohteista. 

Suojelualueiden  ja  -kohteiden sijoittumista suhteessa tieverkkoon voidaan 
kuvata myös tarkastelemalla niiden luonnetta.  Tien vaikutusalueen  rajaus 
vaihtelee paljon tarkasteltavan kohteen luonteen mukaan. Toiset kohteet 
ovat hyvinkin herkkiä ympäristön muutoksille (esim. monet vanhojen metsi-
en uhanalaiset eliölajit), toiset taas ovat sopeutuneet kulttuuriin  tai  ovat  osa  
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sitä (rakennukset,  kylämaisemat).  Esimerkiksi  selvitysalueen luonnonympä-
ristön arvokohteet  ovat jakautuneet luonteensa mukaan seuraavasti: 

Selvityksessä  tarkasteltuja tieympäristön arvokohteita  on  yhteensä  247.  
Näistä  on luontokohteita  172 (69%),  esihistoriallisia  34 (14%)  ja  kulttuurihis-
toriallisia kohteita  41(17%). Yksityiskohtaisempi vaikutustarkastelu on  tehty 

 vain  niistä kohteista, joihin teillä  on  vaikutusta. 

Luonnon  arvoalueiden  ja  -kohteiden luonne  

3% 4% 
6% 	 muu  kasviIisuus  

6% 

•  suot  

o  ehdot  

14% 	

•  uhanalainen  kasvilaji 

• 
•  harjut  
• vesialueet 
•  geologia  
•  uhanalainen  elälniaji  

14%  

Kuva  4/6  Valtaosa luonnon arvoalueista  on  kas  villisuuskohteita.  

Suurin  osa  luontokohteista  on kasvillisuudeltaan  arvokkaita alueita. Lintu- 
vesiä, harjuja,  vesistökohteita,  geologisia kohteita  ja  uhanalaisten eläinten 

 esiintymispaikkoja  on  yhteensä  vain 33%  kaikista luonnon  arvoalueista  ja  - 
 kohteista. Luonnon  arvoalueista  on  uhanalaisten kasvien  kasvupaikkoja 

 14%,  soita  14%, Lehtoja 13%  ja  muita  kasvillisuudeltaan  arvokkaita alueita 
 26%. 

Herkimmille  luonnon  arvoalueille  kohdistuvia tien vaikutuksia voidaan lie-
ventää erilaisilla  tieympäristön hoitotoimenpiteillä. Kuntakohtaisessa  tarkas-
telussa (kappale  5.)  esitetään joitakin suosituksia näistä toimenpiteistä.  
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5  Tyypillisiä tiejaksoja Kuopion läänissä  

5.1  Ongelma-alueita  ja  tavallisimpia  vaikeuksia 

Kuopion läänissä  on  monia  eriluonteisia  maisema-alueita, jotka heijastuvat 
myös teiden linjaukseen  ja  ympäristöön. Seuraavassa  on  esitelty  tiivistetysti 

 muutamia selkeitä kokonaisuuksia  ja  tyypillisiä ongelmia, joita  tiemaisemas
-sa  niillä alueilla esiintyy. 

Itä-  ja  koillisosien vaaratiet 
- 	esim.  valtatie  5  Sonkajärvellä  
- 	Suuri mittakaava, suljettu  tietila, samankokoisina  tietä ympäröivät mäet  
- 	Ongelmina yksitoikkoisuus, leveys, näkymien puuttuminen,  tie on  leveä  

juova  maastossa  ja  tyypillisesti  loivakaarteinen 
- 	Tien  suuntaisten  näkymien kehittäminen  yksittäispuiden  ja  optisen oh- 

jauksen keinoin,  kohokohtien  vaaliminen  ja  korostaminen, erityispiirtei-
den esiin tuominen, tienvarren matalan kasvillisuuden suunnittelu 

Länsi-  ja  luoteisosien  tiet  
- 	esim. kantatie  77  Pielavedellä  
- 	Tasainen, yksitoikkoinen  ja  su'jettu  maisema,  tieympäristö koivuvaltai- 

nen 
- 	Ongelmina yksitoikkoisuus,  pusikkoisuus, linjauksen  jäykkyys,  rytmin  

puuttuminen,  persoonattomuus 
- 	Parannuskeinot: siistiminen,  erikoisten piirteiden  ja  maisemarakenteen  

esiin tuominen,  tienvarsikasvillisuuden  suunnitteluun keskittyminen, nä-
kymien avaaminen 

Lounaan  ja  pohjoisen  vedenjakajaseudun suoalueilla  kulkevat tiet  
- 	esim kantatie  72  Suonenjoella  ja  valtatie  19  Vieremällä 
-  Tasainen, vaatimaton maisema  
-  Ongelmina yksitoikkoisuus  ja  näkymien puuttuminen  
- 	Parannus:  ominaispiirteiden  esiin nostaminen, näkymien avaaminen  

Jylhässä  erämaassa kulkeva  tie  läänin  lounaisosassa 
- 	valtatien  9  länsiosa sekä  Rautalammilla  että Suonenjoella  
- 	Pienipiirteinen  maisema,  rikkonaiset  vesistöt  
-  Ongelmana näkymien puuttuminen  
-  Parannus: vesistöjen korostaminen, maiseman suurten muotojen  ko

-rostami nen 

Harjutiet 
- 	osia  valtateistä  5 jail  
- Männikköä 
- 	Ongelmina tasaus, leveys, paikoitellen ympäristön yksitoikkoisuus,  

pientareiden heinikot  ja  tien varrella olevat  soranottovauriot 
- 	Parannus:  luiskien  muotoilu,  tienvarsikasvillisuuden  vaihtaminen harju- 

luontoon sopivaksi,  sorakuoppien maisemointi 
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Kuva  5/1  Karua harjumännikköä tieympäristönä valta tiellä  17  Kuopiossa 

Itäosan pienipiirteisessä  ja  rikkonaisessa  maisemassa kulkevat tiet  
- 	valtatie  17  ja kantatie  75  
- 	Monipuolinen 
- 	Ongelmina pusikkoisuus  ja  yleinen epäsiisteys 
- 	Parannus: siistiminen, erilaisten piirteiden esiin nostaminen  

Ranta-alueiden  ja  mäkien maanviljelysalueita  sivuavat tiet  
- 	varsinkin Maaningan-Kuopion-lisalmen seutu 
- 	Paikoin komeaa kulttuuriympäristöä 
-  Ongelmina pusikoituminen  ja  korkea tasaus 
- 	Parannus: näkymistä huolehtiminen, huippukohtien korostaminen, tien 

lähiympäristön vaaliminen  ja sen  kasvillisuuden miettiminen kuhunkin 
paikkaan sopivaksi, luiskien muotoilu tarvittaessa 

Lisäksi  koko  läänin alueella 

Taajama-al ueet 
- 	Yleisinä  ongelmina selkiytymättömyys, rakenteen hajoaminen, suunnit- 

telemattomuus  ja persoonattomuus 
- 	Parannuskeinoja:  Kokonaisvaltainen suunnittelu, taajamarakenteen 

esiin ottaminen, tilojen selkiytys kasvillisuudella  ja  rakenteilla, alueellis-
ten ominaispiirteiden  ja  kulttuurin korostaminen, omaleimaisuuden 
luominen sekä sisääntulojaksojen  ja liittymien  korostaminen 

Risteysalueet 
- 	Ongelmana paikoin hoitamaton ilme, epäselvyys ts. risteysalue ei hah- 

motu,  isoissa risteyksissä nurmialueiden laajuus, taajamissa viherkais-
tojen "autius", istutusten puuttuminen  tai  vähäisyys  



Kuva  5/2:  Maantien  573  kaunista linjausta Kaa  vin  kunnan alueella.  

Kuva  5/3:  Näkymä maantieltä  551  Kuopiossa. 
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Parannus: jäsentäminen, siistiminen, kasvillisuuden käyttö, persoonalli-
nen suunnittelu  
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6  Tiestön  luonnehdintaa  ja  sijoittuminen läänissä 

Kuopion läänin maisemalle tyypilliset piirteet kuten järvisyys  ja  maaston  rik
-konaisuus  asettavat rajoja tiestön kehittämiselle. Pohjois-etelä -suuntainen 

päätie, valtatie  5,  seuraa Siilinjärveltä lisalmeen pitkää harjujaksoa. Poikit-
taisteistä monet johtavat kohti Kuopiota. Tärkeimmät poikittaislinjat ovat 
idästä saapuvat valtatie  17  ja  kantatie  75,  lounaasta tuleva valtatie  9  sekä 
lännestä päin saapuvat kantatie  77  ja  maantie  551.  Läänin pohjoisosan 
pääteinä ovat Kajaaniin menevä valtatie  5,  Ouluun vievä valtatie  19 

 (muutetaan kantatieksi) sekä länteen johtava kantatie  87  (muutetaan valta- 
tieksi).  

6.1  Valtatie  5  

Kuva  6/1:  Valtatien  5  suoraa osuutta Leppä  virralia. 

Valtatie  5 on  pisin  ja  keskeisimmin  sijoittunut Kuopion läänin alueella oleva 
 tie,  ja  se halkookin  monen tyyppisiä alueita. Pääosiltaan  sen  ympäristö  on 
 Pohjois-Savon järviseutua, mutta pohjoisessa ympäristö muuttuu suurimuo-

toisemmaksi  ja  lähestyy Vaara-Karjalan maisemamaakuntaa. Eteläisiltä 
osiltaan  tie  kuuluu Savonselän alueeseen. Valtatie  5 on  lähes kauttaaltaan 
maisemassa kovalinjainen,  ja  yleisenä suurten liikennemäärien aiheuttama-
na tieteknisenä ongelmana  on tasauksen  korkeus  ja  leveä poikkileikkaus. 
Etenkin Slilinjärven pohjoispuolen harjualueilla  on  tasaus häiritsevän kor-
kea. Pystygeometrialtaan korkeita osuuksia  on Leppävirran  kunnan alueel-
la, jossa  on  myös linjaukseltaan kehnoja tiejaksoja. Kuopion kohdalla, jossa 
valtatie  5 on moottoritienä, on  linjaus sovitettu maisemaan tien kokoluok-
kaan nähden erinomaisesti. Näkymät ovat mielenkiintoisia.  Tien miinuspuo

-lena  on  korkea tasaus. Iisalmen pohjoispuolella maisemat muuttuvat suur-
piirteisiksi,  ja  tien ympäristö  on  suljettua  ja  yksitoikkoista. Tienvarren leikattu  



32 	 Liikenneympäristön  tila: Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 
TIESTÖN LUONNEHDINTAA  JA  SIJOITTUMINEN LÄÄNISSÄ 

nurmikko ei välttämättä ole persoonallisin ratkaisu valittaessa kasvilajia. 
 Tien  linjaus sinänsä  on maisemarakenteeseen  sopiva, mutta suurimittakaa-

vaisessa, yksitoikkoisen männikköisessä mäkimaastossa kaartelevana  se  ei 
tarjoa maisemallisia elämyksiä. Leppävirran pohjoisosassa  tie  kulkee vaihte-
levien  ja  vehmaiden  maisemien läpi  ja  halkoo siellä myös valtakunnallisesti 
arvokasta Paukarlanden kylää, valitettavasti juuri  si  Itä kohdin  koval  injaise-
na.  Myös Lapinlanden kirkonkylän pohjoispuolella tien ympäristö  on  kaunis-
ta. Ongelmallisia kohtia ovat valtatien risteys-  ja  liittymäalueet,  jotka ovat 
vielä jäsentymättömiä  ja  aukeita  alueita. Tärkeä  on  Siilinjärven  ja  Kuopion 
akseli, jolla liikkuu valtavia määriä ajoneuvoliikennettä,  ja  pohjoisen paino-
piste Iisalmi. Iisalmen uusi ohitustie kulkee kaupungin itäpuolelta  ja  liittyy 
viitostiehen Soinlandessa. Tieosuuteen kuuluu monia suuria liittymäalueita, 
joiden ympäristön suunnitteluun  on  kiinnitettävä huomiota. Keskustaosuu

-den rauhoittuessa  ja  tien muututtua kaduksi  on  mandollista kiinnittää huo-
miota  sen  ympäristön muuttamiseen pienimuotoisemmaksi  ja  katumaiseksi.  

Yleisesti ottaen valtatien  5  suurin ongelma  on  linjaus, joka paikoin myötäilee 
maiseman muotoja, mutta liian monessa kohdassa kulkee  sen  halki piittaa-
mattoman suorana, korkeana  ja  erillisenä. 

Kuopion ympäristön suuriin teihin kohdistetaan mittavia hankkeita lähivuo-
sina. Eräs niistä oikaisee viitostietä Kuopion eteläpuolella muuttaen tieluo

-kan  moottoriliikennetieksi,  ja  toinen kohdistuu valtatien  17  länsipuolella 
Riistavedelle saakka.  Tien  uusi Iinjaus tulee kulkemaan Kuopion keskustas-
ta Vaajasalon kautta ylittäen Kallavettä useasta kohdasta  ja  lisäksi voima-
kaspiirteistä maisemaa osin  sen  rakenteen vastaisesti.  Tien  vaikutukset 
kaukomaisemassa tulevat olemaan huomattavat. Valtatien  17  jakso Vartia

-lasta  Riistavedelle  on  tällä hetkellä geometrialtaan  ja  kooltaan maisemaan 
soveltuva - parannustöitä tehtäessä  on  pidettävä huolta siitä, että tien suh-
de maisemaan säilyy onnistuneena, eikä  sen  ympäristö kärsi levennyksistä. 
Kuopion alueella tehtävät parannukset ovat tulevaisuutta ajatellen keskei-
siä, onhan Kuopio alueensa pääkaupunki.  Sen  vuoksi  on  myös tien vaiku-
tuksia maisemaan tutkittava,  ja  minimoitava  vauriot  ja  haittavaikutukset.  Jo 

 ennen rakennustöiden aloittamista  on  mietittävä myös tiemaisemaHe - sekä 
tien lähiympäristölle, että tien näkymäalueelle - tehtäviä toimenpiteitä  ja  nii-
den vaikutuksia. 

Valtatien  5  maisemasta  on  tekeillä kehittämissuunnitelma, jossa tullaan 
esittämään yksityiskohtaisempia ideoita  ja  suosituksia tieympäristön mai-
semanhoidolle  (MA-Arkkitehdit).  

6.2  Valtatie  19  

Valtatie  19  kulkee Iisalmen kaupungista luoteeseen kohti Oulua. Pohjoiselta 
osaltaan  tie linjautuu  karun vedenjakaja-alueen halki  ja  sisältää monia suo-
ria osuuksia. Tieympäristö  on  suljettua  ja  pusikkoista,  ja  siinä  on vain  muu-
tamia kohokohtia, joista yksi  on  tien molemmille puolille avautuva Salahmin 
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vilje}yaukea.  Tien  geometria  paranee tultaessa Iisalmen puolelle,  ja  tieltä 
avautuu niin komeita vesistö- kuin kulttuurimaisemanäkymiäkin.  Tien on

-gelmajaksot  sijoittuvat siis  sen pohjoisimpiin  osiin,  ja  vaikeuksia aiheuttaa 
lähinnä vaatimaton ympäristö  ja  tien luontaisen  rytmin  puuttuminen.  

6.3 Kantatie 87 

Kantatie  87  kulkee Kuopion läänissä Kiuruveden, Iisalmen, Sonkajärven  ja 
 Rautavaaran alueilla.  Tie on  pääosiltaan kovalinjainen sekä korkealle tasat

-tu; ja sen  ympäristö  on  luonteeltaan suljettua nuorta koivumetsää.  Tien  pa-
ras  jakso sijaitsee Iisalmen itäpuolella, jossa ympäristö  on  monipuolista  ja 

 vaihtelevaa.  Tien  suurimpana ongelmana  on  yksitoikkoinen  ja  vaatimaton 
tieympäristö.  

Kuva  6/2  Kantatiellä  87 on  myös viehättävästi polveilevia osuuksia Son-
kajärvellä. 

6.4 Kantatie 77  

Puoleksi Keski-Suomen  ja  puoleksi Pohjois-Savon järviseudun maisema- 
maakuntaan sijoittuu kantatie  77.  Keiteleelle  ja Pielavedelle  sijoittuva jakso 

 on  kokonaan ympäristöltään vaatimatonta, koivuvaltaista metsää. Linjaus 
 on  välillä sujuva, mutta suurelta osin jäykkä. Ongelmallisin jakso sijoittuu 

aivan läänin länsiosaan, jossa  on  pitkiä suoria tieosuuksia. Maaningan 
puolella  tie on  geometrialtaankin  jo  parempi, mutta etenkin näkymät paran-
tavat tieympäristöä saavuttaessa Maaninkajärven pelloille, joka  on  laajimpia 
viljelyalueita  koko  Kuopion läänissä  ja  lisäksi valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. Tieympäristön ongelmakohta sijoittuu Siilinjärvelle, jossa tien 
alkuosan ympäristössä  on  vastikään maisemoituja, vielä paljaita soranotto-
alueita.  
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Kuva  6/3  Vehmasta tieympäristöä kantatiel!ä  77  Pie/a  vedellä.  

6.5  Kantatie  75  

Kantatie  75  jatkaa Siilinjärveltä itää kohti moreenikumpareisessa maastos-
sa.  Se on  pääasiassa linjaukseltaan  ja näkymiltään  kohtuullinen. Rautavaa-
ran puolella oleva jakso, joka kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan, 

 on ympäristöltään  yksitoikkoinen, eikä tarjoa vaihtelevuutta nimeksikään. 
Lisäksi Nilsiän kunnan itäosassa  on  pitkä, suora osuus. Yleisesti ottaen  tie 
on  monipuolinen  ja  ongelmia  on  vähän.  

Kuva  6/4  Monipuolista tiemaisemaa kantatien  75  varrella Nilsiassa. 
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6.6  Valtatie  17  

Valtatie  17 linjautuu Sillinjärven  Vuorelasta kaakkoon rikkonaisten vesistö- 
alueiden halki.  Se on  poikkileikkaukseltaan kapea,  ja  maastoon hyvin sitou

-tuva  tie,  jossa  on vain  vähän ongelmia.  Tie on linjattu  kulkemaan Joensuus-
ta Siilinjärvelle johtavan harjujakson kylkeä noudattaen,  ja  se  mutkittelee 
monipuolisten maisemien halki. Tieltä näkee monille vesistöalueille, mikä 
kuvaa alueen ominaispiirteitä,  ja  tämän tästä  tie linjautuu  karun harjumänni

-kön  läpi. Tiellä olevista näkymistä kannattaa huolehtia  ja  vaalia tieympäris-
tön erilaisia luonteenpiirteitä - siten tiestä kehittyy entistäkin vetovoimal-
sempi. Parannustöitä tehtäessä Kuopion puoleisessa päässä  on  pidettävä 
huolta, ettei tien yleisilme kärsi,  ja  että  se  säilyy monipuolisena kokonaisuu-
tena.  

Kuva  6/5:  Mittakaava/lisesti  onnistunutta osuutta  va/tatiestä  17.  

6.7  Maantie  551  

Maantie  551  kulkee Vesannolta Tervon  ja  Karttulan läpi Kuopioon. Maise-
marakenne  on  tien länsiosassa, Keski-Suomen maisemamaakunnassa, 
voimakkaasti suuntautunut  ja  sitä luonnehtivat drumllinikentät  ja  kapeat jär-
vialtaat. Kasvillisuus  on karuhkoa  aivan tien itäosaa lukuunottamatta, jossa 
Kuopion lehtokeskuksen vaikutus näkyy vehmaassa tieympäristössä,  ja 

 jossa maisema-aluekin vaihtuu.  Tien edustavimmat  osuudet ovat Kuopion 
alueella, jossa  on  paljon viehättäviä näkymiä  ja  jossa linjaus  on  onnistunut, 

 ja  aivan länsiosassa, jossa  tie on pienipiirteinen, geometrialtaankin  kaunis 
 ja  maaston sitoutunut. Ongelmallisia jaksoja  on  tasaisesti  koko  tien alueella 
 ja  vaikeuksia aiheuttaa etenkin vaatimaton  ja  yksitoikkoinen tieympäristö 

sekä jäykkä linjaus, joka rikkoo välillä maisemarakennetta.  
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Kuva  6/6:  Kuopion länsipuole/la maantiellä  551 on  komea vesistönäkymä.  

6.8  Valtatie  9  

Kuva  6/7  Valtatie  9 on  leveä haava Suonenjoen maisemassa. 

Valtatie  9  kulkee Kuopion läänin alueella kolmen maisema-alueen halki. 
Suonenjoen itäpuoleisella alueella  tie on  pääasiassa kovalinjainen  ja  poikki- 
leikkaukseltaan leveä, mutta kaupungin länsipuolella maisemarakenne  
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muuttuu  jylhäksi  ja  pienipiirteiseksi erämaaseuduksi,  jossa vuorottelevat 
jyrkät mäet  ja  kapeat järvet. Ympäristö  on  pääasiassa  männikköä,  jota  koi-
vut  pilkuttavat  ja  tie on  linjattu  hyvin seuraamaan välillä  järvenrantaa,  välillä 

 selänteitä.  Näkymät vieressä oleville  järville  ovat kuitenkin enimmäkseen 
piilossa puuston takana,  ja  puiden  harventaminen  toisi ne esille  monipuolis-
taen tiemaisemaa.  

6.9  Valtatie  23  

Valtatie  23  kulkee  Leppävirran  ja  Varkauden alueilla pääosin suljetussa 
 maisematilassa.  Tie on  kovalinjainen,  kulkee  maisemarakenteen  vastaisesti 

 ja sen  varrella  on  monia  kallioleikkauksia.  Näkymiä ympäristöön avautuu 
 vähänlaisesti,  monet niistä  hakkuuaukeille.  Tien  parantamisessa ensisijai-

nen merkitys  on  tien lähiympäristön hoidolla:  luiskien kasvittamisella  ja 
 tieympäristön  puuston hoidolla  ja  järkevällä  harventamisella.  

111  
Kuva  6/8 	Valtatien  23 poikkileikkaus on  leveä 
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7.  Parannusehdotuksia  

7.1  Asutuksen lähellä  

Kuva  7/1  Tympeä  ympäristö muuttuu peittä väliä, rajaa va/Ia  ja  ohjaa va/Ia kasvi/lisuudella.  

Kuva  7/2  Autio taajamatie muuntautuu asutun näköiseksi. Kevyen liikenteen väylän  ja  tien väliin 
istutetaan kujannepuita  ja  pysäkin  viereen suuria pensaita.  

Kuva  7/3  Epäselvä  ja  huomaama  ton  risteys osoitetaan puuryhmillä - paikka saa luonteen  ja  identi
-tee tin.  



Liikenneympäristön  tila: Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 	 39  
PARANNUSEHDOTUKSIA  

Asutusten  kohdalla tietilan tilvistäminen esimerkiksi leikatuilla pensasaidoil
-la,  vapaasti kasvavilla aidanteilla  tai  lähellä tietä kasvavilla yksittäispuilla  ja 

 pienillä puuryhmillä antaisi vaikutelman asutusta kulttuuriympäristöstä  ja 
 loisi vaihtelua tieympäristöön. Myös rakennuskantaan sopivat puiset aidat 

tms. taajamien  ja tiiviiden  kylien kohdalla luovat raittimaista siistiä vaikutel-
maa, täydentävät rakennettua ympäristöä  ja yhtenäistävät  sitä. Samaa voi 
toki sanoa myös kasvillisuuden suunnitellusta käytöstä.  Tien  tavallaan ka-
ventuessa myös ajonopeus asutusten kohdalla vähenee automaattisesti, 
mikä  on  pelkästään toivottavaa sekä paikallisten asukkaiden, liikenneturval-
lisuuden että ajorytminkin kannalta. 

Teiden vierellä olevien rakenteiden sijoitteluun tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. Varsinkin risteysalueista muodostuu sekava kokonaisuus,  jos  lii-
kennemerkit, viitat, opastinkyltit  ja  erilaiset kaiteet  on  pystytetty harkitsemat

-ta  niiden paikkoja tarkemmin. Erityisen rumia ovat moottoriteiden kuhmuiset 
kaiteet. Taajama-alueilla persoonalliset kadunkalusteet  ja valopylväät  luovat 
tavanomaisuudesta poikkeavaa identiteettiä. Levähdysal ueet ovat taval  Ii - 
simmin  tien laajoja,  asfaltilla päällystettyjä levennyksiä  ympäristössä, josta 
ei löydy mitään mielenkiintoista katseltavaa. Parhaita paikkoja levähdyspai-
koille ovat sellaiset, jotka esittelevät alueen tyypillisiä  tai  erikoisia piirteitä  ja 

 tarjoavat rauhallisen  ja suojaisan  paikan, jossa voi myös tarkkailla ympäröi-
vää maisemaa. Teiden vierustojen yleiseen siisteyteen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota, varsinkin kun Kuopion läänin alueella kasvaa runsaasti 
lehtipuita. Häiritsevää teiden lählympäristöjen epäsiisteys  ja pusikkoisuus 

 on  etenkin asutuksen läheisyydessä, jossa tieympäristön soisi olevan huoli-
tellumpi kuin asumattomassa maisemassa. 

Taajamissa  on  hyvä pyrkiä tiiviiseen rakenteeseen  ja  yhtenäisyyteen. Ra-
kennetun ympäristön hajanaisuus  ja  epäyhtenäisyys jättävät sekavari  ja 

 epämääräisen vaikutelman. Erilaisten aluekokonaisuuksien - teiden  ja  katu-
jen, piha-alueiden, parkkipaikkojen, puistojen, jne. - erottaminen toisistaan 
esimerkiksi kasvillisuutta apuna käyttäen jäsentää  ja  auttaa hahmottamaan 
kokonaisuuden. Kasveja  ja  muita rakenteita täytyy toki käyttää suunnitellusti 

 ja yhteenkuuluvina elementteinä.  Taajamien keskustoihin rakennetumpaan 
ympäristöön sopivat erikoisetkin, tavanomaisesta poikkeavan väriset  tai 

 muotoiset puut  ja  pensaat, jotka  on  sovitettu ympäröivään arkkitehtuuriin  ja 
 miljööseen. Keskusta-alueita suunniteltaessa  on  käsiteltävä kokonaisuuk-

sia,  ja  mieluusti mietittävä  koko  taajama-alueen parantamista yhtenäisesti. 
Tällöin lopputuloksesta ei tule pirstaleinen, vaikka parannustöitä tehtäisiin- 
kin  vähitellen,  osa-alueittain. Alueen rakennuskannan  ja  kulttuurin omi-
naispiirteitä etsimällä, korostamalla  ja  uudella tavalla hyödyntämällä voi-
daan taajaman keskustalle luoda omintakeinen  ja  korkealaatuinen ympäris-
tö. Käsiteltäviä asioita useimmissa taajamissa ovat erilaiset rakenteet, kuten 
liikennemerkit, opasteet, valaisimet  ja  kadunkalusteet, sekä pinnoitteet,  ja 

 eri tyyppisten tilojen jäsentäminen näiden rakenteiden  ja  kasvillisuuden 
avulla. Keskusta-alueiden yleinen suunnittelemattomuus  ja  siitä johtuva 
epämääräisyys  ja  hajanaisuus ovat usein esiintyviä ongelmia. 



Kuva  7/4  Avointa peltoaukeaa jäsennetään  ja  rytmitetään tienvarsi-istutuksin.  

Kuva  7/5  Tieltä peltomaisemaan avataan näkymä poistamalla tienvarsipuustoa.  
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7.2  Asumattomassa  maisemassa  

Tien  oma, hyvin toteutettu geometria tarjoaa vaihtelua  ja  näyttää ympäris-
tön  ja  maisemarakenteen  erilaisia piirteitä. Erilaiset aukeat alueet vuoroin 
kummallakin puolella tietä rytmittävät ajoa  ja  pitkissä näkymissä silmä saa 
välillä levähtää. Suljettu, metsäinen tietila koetaan lähes aina yksitoikkoi-
seksi, etenkin  jos  metsätyyppi  ei vaihtele  ja  puulaji  on  sama  koko  ajan. Täl-
löin metsänreunaa voidaan raivata  ja  avata näkymiä metsän sisälle,  ja  esi-
merkiksi korostaa tien läheisyydessä olevia kallioseinämiä, muita maaston- 
muotoja  ja  tien linjausta,  jos  se on  tehty maisemarakennetta noudattaen. 
Myös mandollisia yksittäispuita voidaan etsiä,  ja  vapauttaa ne ympäröivästä 
kasvillisuudesta. Suljetun jakson erilaisia luonteita tulee etsiä  ja  korostaa 
esim. erilaisten metsätyyppien ominaisuuksia hakkuin. Mandolliset näkymät 

 on  tarkoin etsittävä  ja  hyödynnettävä  avaamalla. Näiden parannustoimenpi-
teiden avulla tien sisäinen rytmi kehittyy,  ja  tieympäristö  monipuolistuu. 

Tienvarret 

Etenkin suljetussa maisematilassa korostuu tienvarren merkitys:  jos  pienta- 
reilla  kasvaa kaikkialla saman näköistä lyhyeksi parturoitua nurmea, ei vai- 
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kutelma  mitenkään voi olla  kovin  monipuolinen,  ja jos  tien varsi  on  kovin 
pusikkoinen ja epäsiisti,  ei lopputulos ole paljonkaan parempi. Erilaisten 
tienvarren kasvittamiseen käytettävien luonnonkasvien kirjo  on  laaja,  jos 

 vain  löytyy halua  ja  varoja tehdä kokeiluluontoista istutus-  ja kylvötyötä 
 muutamilla tiejaksoilla. Tielaitoksen Kuopion kehitysyksikkö  on  teettänyt 

vuonna  1992  selvityksen tienvarsien luonnonmukalsesta kasvittamisesta. 
Selvitys tarjoaa arvokasta tietoa kasvittamisen keinoista  ja  siihen soveltuvis

-ta kasvilajeista.  Ympäristöönsä luonnostaan kuuluvan tienvarsikasvillisuu
-den  avulla  tie  saadaan paremmin sovitettua maisemaan, eivätkä esimer-

kiksi luiskien muotoilussa olevat puutteet vaivaa niin pahoin. Herkillä mai-
sema-alueilla, kuten harjuympäristössä,  on  tien sovittaminen maisemaan 
erityisen tärkeää. Nykyisen tien erilaisuutta korostavan persoonattoman 
nurmireunan sijasta harjuluontoon luontevasti sopiva varpukasvillisuus olisi 
välittäjänä tien  ja harjumaiseman  välillä. Toinen tietä korostava ympäristö 

 on  avoin peltomaisema.  Jos tie on  kovin  korkealle tasattu, korostuu  sen 
 olemus maisemasta irrallisena elementtinä,  ja  tienvarsien penkereiden 

merkitys  on  suuri. Kulttuuriympäristössä erilaisten kukkivien niittykasvien 
käyttö  on  suotavaa,  ja  eri kasvivaihtoehtoja  on  runsaasti. Luonnonkasvien 
käyttäminen tienvarsilla  on  Suomessa vielä lapsenkengissään, mutta ku-
hunkin paikkaan sopivan kasvillisuuden tuoma parannus tieympäristöön 
olisi niin huomattava, että kehitystyön käynnistyminen niin pian kuin suinkin 

 on  tärkeää. Sitä edellyttäisi myös  Savo-Karjalan tiepiirin tekemä ympäristö- 
ja  liikenneturvallisuutta koskeva kansalaiskysely vuodelta  1994,  jonka mu-
kaan luonnonmukaisia tienvarsi-istutuksia toivotaan lisättävän niin maaseu-
dulle kuin taajamiinkin. 

Portit  

Tietilan  jakamiseen sopivat kasvillisuuden  ja rakennelmien  avulla toteutetut 
porttiaiheet. Esimerkiksi kumpareiden lakialueille  tai erityyppisten  alueiden 
vaihtuessa, esim. aukeiden  ja suijettujen  tilojen rajakohtaan, siltojen lähelle, 
ennen kaarretta  tai  suoraa, sopivat tällaiset portit hyvin.  Portin  muodon  ja 

 materiaalin tulee olla tarkkaan harkittu siten, että  se on  luontevasti  osa 
tieympäristöä,  eikä siihen lisätty irrallinen elementti. Varsinkin asuttuun mai-
semaan  ja jo  ennestään kapeaan tietilaan porttiaihe soveltuu hyvin. Pitkillä 
avoimilla jaksoilla, joita Kuopion läänin alueella tosin  on  vähän, voi tilaa 
hahmottaa tien vierustoille  tai  kauemmas tiestä aukean keskelle sopiviin 
paikkoihin istutettujen puuryhmien  tai yksittäispuiden  avulla. 

Näkymät 

Kuopion läänin tieympäristössä näkyy alueelle tyypillinen vehmaus,  ja  lehti- 
puiden osuus puustossa  on  suuri varsinkin niillä alueilla, joilla järvienkin 
määrä  on  suuri,  ja  lisäksi Kuopion lehtokeskuksen vaikutusalueella. Nope-
asti kasvavat lehtipuut täyttävät huomaamatta teiden vierustat  ja  saattavat 
peittää näkymät ympäristöön. Liian usein epämääräiset  pensas- ja puury-
kelmät  peittävät mandollisesti hienot  ja  tien rytmiä parantavat näkymät pel- 
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toaukeille, niityille  tai  vesistöihin. Paikoin näkymien eteen  on  jopa istutettu 
puita ymmärtämättä kaukonäkymien merkitystä tien  rytmin  kannalta. Teiden 
vierustojen siivoaminen  ja  näkymien avaaminen parantavat suhteellisen vä-
hällä vaivalla tiellä ajamisen mukavuutta huomattavastikin.  

7.3 Ympäristötaidetta?  

Maa-  ja ympäristötaiteen  keinoja voi käyttää tarkasti mietityissä paikoissa. 
Tällaisia alueita voisivat olla esimerkiksi tien varressa oleva soranottoalue, 
tyhjät tontit  ja  epämääräiset aukiot taajamassa  tai risteysalueet  isompien 
keskustojen läheisyydessä. Sopivia alueita Kuopion läänissä ovat Slilinjär

-yen risteysalueen  tyhjät ramppien välialueet sekä soranottoalue,  jota  on 
 yritetty maisemoida, mutta joka edelleen  on  todiste luonnon hyväksikäytös-

tä.  Se  olisi puolestaan helppo käyttää hyväksi ympäristötaiteen kasvualus
-tana. 

Vastakohtaiseksi  elementiksi ympäristötaidetta voisi jopa kuvitella asumat-
toman maiseman keskelle. Silloin  sen  olisi oltava erityisen mietitty,  ja sen 

 kaltaisia taideteoksia ei saisi olla monta. Toisaalta voisi kuvitella että tällai-
sesta "taidetta-keskellä-ei-mitään" -ajatuksesta saisi poikimaan vaikkapa 
edustavan sarjan maataideteoksia ympäri Suomea. Maataideteos voisi olla 
suurikin, esimerkiksi kilometrin mittaisella osuudella tietä viisi kilometriä pit-
kän suoran tiejakson keskellä,  ja  eri puolilla olevat teokset täydentäisivät 
toisiaan (vrt Krzysztof Kieslowskin kymmenen käskyä -elokuvasarja). 
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8.  Kunnittainen  tarkastelu  

8.1  Iisalmi  

Kuva  8/1  Iisalmi  
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keskustan tiealueita  on  syytä suunnitella uudelleen mittakaavan pienentä-
miseksi. 

Valtatie  19  lisalmella  on  linjaukseltaan  onnistuneesti maastoon sitoutuva 
 tie. Tie on  tasattu  korkealle: sitä voisi paikoin kutsua ilmasillaksi peltojen yli, 

 ja sen poikkileikkaus  on  leveä. Pientareet  on  parturoitu  matalaksi. Näkymät 
varsinkin Iso-hue  ovat komeita,  ja  niitä peittävien pusikkojen poisto  koros- 
taisi järven merkitystä maisemassa. Siltojen standardikaiteet ovat rumenta

-vin  elementti tien lähiympäristössä,  ja kylttien ja liikennemerkkien sijoittelu 
 keskustan liepeillä  on  suunnittelemattomasti  toteutettu. Iisalmen keskustaa 

lähestyttäessä  on  kevyen liikenteen väylän pehmeästi tietä seuraava linjaus 
onnistunut. 

Kantatie  87 on  valtatien  5  länsipuolella pääosin kovalinjainen  ja  kulkee suu-
relta osin suijetussa maisemassa.  Tien  lähiympäristö  on  epäsiistiä,  ja  poikki- 
leikkaus leveä. Kurenpolvesta itään tasaus  ja pystygeometria  ovat korkeat. 
Iisalmen itäpuolella  tie  kulkee vaihtelevassa, kumpareisessa  ja metsäisessä 

 maastossa. Linjaus  on  hyvä, mutta tien mittakaava leveine poikkileikkauksi-
neen  ja korkeine pystygeometrioineen  on  liian suuri. Tieympäristöä tulisi 
siistiä. 

Maantie  563  Peltosalmehle  lävistää komean peltoaukean linjaukseltaan, 
rytmiltään  ja näkymiltään  onnistuneena. Näkymä Porovedelle  on  komea. 
Maantie  564  samoin kulkee rantapeltoja jouhevasti myötäillen näkymiltään 
onnistuneena. Tiet eivät tarvitse toimenpiteitä. 

Lyhyt maantie  587  kaartaa kohti keskustaa. Pyörätien  ja ajoväylän  välinen 
istuttamaton  ja hoitamaton osa  on  epämääräinen  ja  ruma. Esimerkiksi va-
paasti kasvava kukkiva pensasaidanne auttaisi. Keskustan puoleiselta 
osaltaan pyörä-  ja kävelytien  liittäminen ajotien reunaan  on  epäonnistunut: 

 tie  levenee  liiaksi  ja  näyttää asfalttikentältä. Puukujanne pyörätien  ja  tien 
välissä kaventaisi  ja  kaunistaisi tietä. 
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8.2  Juankoski  

Kuva  8/2  Juankoski 

Juankosken liikennemäärät ovat verrattain vähäiset  ja  näin  ollen  kunnan 
alueella olevasta tiestöstä  vain  maantie  569  kuuluu tarkastelun pariin. 
Maantien  569  varteen  jää vain  yksi paikallisesti arvokas maisemakohde eli 
Kaunisharjun  tie (1).  Harjutie  kulkee vesistön keskellä maisemallisesti her-
kässä paikassa. Harjun reunapuustoa tulisi kehittää eli hoitaa sitä pienipiir -
teisesti  ja  huolehtia  sen  luontaisesta uudistumisesta. Metsähallituksen hoi-
dossa oleva Telkkämäen luonnonsuojelualue sijaitsee kauempana  (n. 3 km 

 tiestä) mt:n  569  länsipuolella,  ja  se  ei näin  ollen  kuulu tien vaikutusvyöhyk-
keelle. 

Juankoski  on  maisemallisesti tyypillinen Pohjois-Savon järviseudun kunta. 
Monien saarten pilkuttamat vesistöt jakavat kunnan itäiseen  ja  läntiseen 
osaan, joissa kumpareiset moreenimäkimaat tekevät maisemasta vaihtele-
van  ja rikkaah.  Rannoilla  on  hiesu-,  hieta-  ja savialueita,  joille  on  raivattu 
pieniä viljelmiä. Nilsiästä Varpaisjärvelle ulottuva harjujakso kulkee kunnan 
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poikki. Juankoskella sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema- 
alueeksi luokiteltu, Nilsiän rajalla sijaitseva  Pisan kvartsiittiselänne,  joka  on 

 maisemassa hallitsevana huippuna. 

Maantie  569 on linjattu  sujuvasti tasaiseen selännemaastoon. Peltonäkymät 
ovat komeita,  ja  mm.  Iso-Vehkalanden vesistönäkymät hienoja, joskin pusi

-kon  poistaminen  on  tarpeen. Tasaus  on  peltojen kohdalla häiritsevän kor-
kealla. Saavuttaessa Juankoskelle idästä  on vastaanottajana tympeiden 

 teollisuusrakennusten jälkeen komea ruukinalue. Itse keskusta  on  tiivis,  ja 
 laajoja asfalttikenttiä pitäisi jäsentää  ja  erottaa tiealueesta. Juankosken 

länsipuolella maantie  569  mukautuu geometrialtaan maiseman muotomaa-
ilmaan hyvin.  Tie on  mittakaavaltaan pieni,  ja sen  ympäristössä  on mm. 

 komeita mäntyjä.  

8.3  Kaavi  

Kuva  8/3  Kaavi 
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Kaavin kautta kulkevan päätiestön (mt  569,  mt  573)  varressa oleva Luikon-
landen Pirttiniemen viljelymaisema  (1) on  paikallisesti arvokas kulttuurimai-
semakohde. Tämä peltomaisema-alue sijaitsee tien (mt  573)  ja  rautatien 
sekä rannan välissä. Muut tieympäristön arvokohteet sijaitsevat pohjoisem-
pana maantien  506  varressa, mikä ei kuulu enää selvitysalueeseen. 

Kaavin maisemakuvaa leimaavat  sen  itäosassa alkavan Vaara-Karjalan 
maisemamaakunnan ylängöt  ja  lännessä Järvi-Suomen rikkonaiset, luo-
teesta kaakkoon suuntautuneet järvialtaat. Kunnan itäosissa suhteelliset 
korkeuserot ovat suuria,  ja  vaarojen väliset painanteet ovat usein soistunei

-ta.  Kaavin alueella  on  myös kaksi harjujaksoa. 

Maantie  566  kulkee monenlaisten maisemien halki, mutta Kaavin kunnan 
kohdalla  sen  luonne  on  metsäinen  ja  yksitoikkoinen.  Tie  ei tarvitse toimenpi-
teitä. 

Maantien  569  linjaus sopii ympäröivään kumpumoreenimaastoon mainiosti, 
 ja sen  Kaavin puolella oleva lyhyt osuus  on  moitteeton. 

Maantie  573  polveilee linjaukseltaan  hyvänä maiseman suurmuotojen 
suuntaisesti.  Tien  varressa  on  paljon taloja  ja  edustavia viljelmiä,  ja  maasto 

 on  pienipiirteistä  sekä kauniin aaltoilevaa. Järvi-Suomelle luonteenomainen 
vehmaus  on  osa  maisemaa.  Tien  kohokohdat  ovat Retusen  ja Mattilanmä

-en  kylät, joiden halki  tie  jouhevasti  etenee. Linjaus jäykkenee kylien länsi-
puolella, mutta näkymät säilyvät edustavina aina Kaaville saakka. Tasaus 

 on  avoimien tilojen kohdalla korkealla  ja  tietä sinnikkäästi seuraava sähkö- 
linja rumentaa muuten erittäin kaunista tieosuutta. Kaavin keskustaan lä-
hestyminen idästä  on  hyvä. Itse keskusta  on  tiivis, mutta  varsin epäsiisti ja 
jäsentymätön.  Tien  poikkileikkausta pitäisi kaventaa välikaistaistutuksin  ja 

 muokata  sen  luonnetta kapeammaksi  ja raittimaisemmaksi.  Keskustan suu-
ria kuusiryhmiä tulee vaalia, kuten myös viljelysten lomittumista taajamara-
kenteeseen. Keskustalla  on  kehittymisedellytyksiä. 
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8.4  Karttula  

Kuva  8/4  Karttula  

Maantie  551  kulkee Karttulan kunnan halki. Maantien varressa  on  kaikkiaan 
 7  luonto-  ja  kulttuurihistoriallista kohdetta. Aivan kunnan länsirajalla sijaitsee 

Rainta-Rytkyn rantasuo  (1),  joka  on seutukaavan  suojelukohde (SU)  ja 
 kooltaan  9 ha. Suoalueen  ja  tien väliin  jää n. 200-300 m:n suojavyöhyke, 

 mikä  on  edullinen suon luonnontilaisuuden säilyttämiseksi. Aivan mt  551:n 
 vieressä  on  paikallisesti arvokas Vanhapaikan lehto  (2),  jossa esiintyy  mm. 

 harvinainen lehto-orvokki. Tienreunapuuston käsittelyn yhteydessä tulee 
ottaa huomioon lehto-orvokin kasvupaikat. Itälammen linnustonsuojelualue 

 (3),  joka  on seutukaavan  suojelukohde (SU) sijaitsee mt:n  551  pohjoispuo-
lella. Samalla kohtaa tien molemmin puolin  sen  reunassa sijaitsee kaksi  lm-

nustoltaan  paikallisesti arvokasta järveä Keihäsjärvi  ja  Pitkäjärvi  (4).  

Maantien  551  varressa  on luonnonmuistomerkkinä  rauhoitettu Alapellon 
mänty (LM1  3)  sekä muinaismuistolain nojalla rauhoitettu Uusipihan kivikau-
tinen asuinpaikka (MU4). 

Karttula  kuuluu Keski-Suomen järviseudun maisemamaakunnan itäisimpiin 
osiin,  ja sen  maisemille tyypillisiä piirteitä ovat luoteesta kaakkoon suuntau- 
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tuneet  pienet järvialtaat, murroslinjat  ja selänteet. Metsäiset ja alavat mo-
reenikumpareet  muuttuvat kunnan itäosissa jylhemmiksi mäkimaiksi. 

Maantie  551  kulkee Karttulan halki maaston suuntaa noudattaen, mutta 
linjaukseltaan jäykästi. Ympäröivässä maisemassa  on karuja  järviä  ja  selän- 
teitä,  ja  vähäiset näkymät ovat pienille pelloille sekä hakkuuaukeille. Linjaus 
rikkoo selänteitä välillä,  ja  suoria tiejaksoja  on  paljon, mikä johtuu maaston 
selvästä suuntautuneisuudesta. Näkymiä voisi raivata lisää ainakin järville, 

 ja metsäisillä jaksoilla  paikkoihin, joissa maisemarakenne korostuu. Tietä 
ympäröivä koivuvaltainen metsä tuntuu yksitoikkoiselta. Pihkainmäki juuri 
ennen Kuopion rajaa  on  tien harvoja kohokohtia. 

Karttulan keskustaa kohti kulkee paikallistie  16133,  joka  on  varsin  viehättä-
vä.  Tien  molemmin puolin avautuvat pellot miltei keskustaan saakka,  ja  välil-
lä talot tulevat aivan tien molemmille reunoille. Tiejakso ei tarvitse erityisiä 
toimenpiteitä keskustajaksoa lukuunottamatta.  

8.5  Keitele  

Kuva  8/5  Keitele  
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Kuva  8/6  Pitkä,  on  ge/rna//isen  suora  tie]akso kantatiellä  77.  

Keiteleeltä olevaan tarkasteltavaan tiestöön kuuluvat kantatie  77  sekä kir-
konkylältä lähtevä paikallistie  16035. Tieympäristössä  on  yhteensä  5  koh-
detta, joista kaksi kuuluu kulttuurimaisemakohteisiin. Pahkamäen kohdalla 
sijaitseva pieni  (0,8 ha)  Pahkamäen Otsatupsun  luonnonsuojelualue  (SL) 

 (kartassa kohde  1) on  osa Pahkamäen  paikallisesti arvokasta mäkiasutus-
kylää  (2).  Molemmat kohteet sijaitsevan välittömästi kt:n  77  pohjoispuolella. 
Itse Keiteleen kirkonkylä  on  seutukaavassa suojeltua (SU) Pohjois-Savolle 
tyypillistä järvenrantakylää  (3).  Kirkonkylän länsipuolella Hirvikankaalla  on 

 kaksi luonnonmuistomerkkinä rauhoitettua mäntyä  (LM 1).  

Luode-kaakko -suuntautuneet järvet  ja moreeniselänteet  hallitsevat Keski- 
Suomen järviseudun maisemamaakuntaan kuuluvan Keiteleen maisemaku-
vaa. Suhteelliset korkeuserot ovat pieniä,  ja  vain  paikoitellen maisemassa 
näkyy korkeammalle kurottuvia mäkiä. Moreenikukkuloiden  ja -mäkien  väli-
sissä painanteissa  on  runsaasti eri kokoisia soistuneita alueita. 

Kantatie  77 on  Keiteleen kunnan alueella kauttaaltaan leveä  ja  yksitoikkoi-
nen  tie,  jonka ympäristö  on  suureksi osaksi metsäistä  ja pensaikkoista.  On

-gelmallisin  jakso  on  kirkonkylän länsipuolelle sijoittuva pystygeometrialtaan 
korkea pitkä suora, joka kuitenkin rytmittyy hyvin tien kummallekin puolelle 
avautuvin peltonäkymin. Porttikohtien luominen monipuolistaisi tiejaksoa. 

Paikallistie  16035 on  geometrialtaan  kaunis, maastoon tukeutuva  tie,  jonka 
olemus kylän puoleisessa päässä  on  raittimainen,  ja  ympäristö hoidettu.  Tie 

 ei kaipaa erityisiä toimenpiteitä.  
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8.6  Kiuruvesi  

Kuva  8/7  Kiuruvesi  
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Kiuruveden kirkonkylä sijoittuu seudullisten teiden risteyskohtaan. Kantatie 
 87,  maantiet  595, 599  ja  7693  sekä paikallistie  16081 risteävät  Kiuruvedel-

lä. Näiden teiden varteen  jää  yhteensä  9  ympäristön arvokohdetta, joista  on 
 muinaismuistoja peräti  5 kpl.  Kirkonkylän länsipuolella sijaitsee  277 ha:n 

 kokoinen lintuvesien suojeluohjelmassa mainittu Niemisjärvi  (1),  joka sijoit-
tuu  n. 0,5 km kantatien 87  eteläpuolelle. Maantien  599  varressa  on maise-
maltaan  arvokas Koskenkylä  (2),  joka  on seutukaavan  suojelukohde (SU). 
Myös Niemiskylässä  on kulttuurimaisemaltaan  paikallisesti arvokas yli  40 
talon  muodostama kyläkokonaisuus  (3).  

Kirkonkylän ympärillä  on  useita seutukaavassa suojeltuja (SU2) muinais-
muistoja  (5 kpl).  Myllypuron muinaismuistolain nojalla rauhoitettu kohde 
(MU3O) sijaitsee kt:n  87  varressa. Saman tien varressa sijaitsevat myös 
Niemismäen lapinraunio (MU1)  ja Koskenniskan kivikautinen  asuinpaikka 
(MU2). Maantien  599  varressa taasen  on Koskenniskan (MU3)  ja Tuone-
lanharjun (MU4) kivikautinen  asuinpaikka. Uudemmalta ajalta peräisin oleva 
Kiuruveden vanhan pappilan päärakennus (MU33) paikallisesti arvokas 
kulttuurihistoriallinen rakennus. 

Kiuruvesi sijoittuu kolmen maisema-alueen rajalle. Itäosassa vuorottelevat 
kumpareiset  ja metsäiset moreenimaat ja  pienet järvet, joiden rantojen  sa-
vikkoalueet  ovat viljeltyjä. Pohjoisosiltaan Kiuruvesi  on pinnanmuodoiltaan 

 tasaista  ja  soista Suomenselän vedenjakaja-aluetta. Soita Kiuruveden 
maapinta-alasta  on  noin kolmasosa. Kunnan länsiosissa  on drumliineja,  ja 

 pohjoisosissa kumpumoreenikenttiä. 

Kantatie  87  kulkee Kiuruveden kirkonkylän länsipuolella kovalinjaisena  ja 
 korkealle tasattuna ympäristössä, joka  on  lähinnä nuorta koivikkoa. Kiuru-

veden risteysalue  on epäsiisti  ja  epämääräinen,  ja  siinä pian toteutettavat 
toimenpiteet ovatkin tarpeellisia. Risteysalueen itäpuolella tien linjaus para-
nee pitkien näkymien myötä. Hakkuuaukeat rumentavat tieympäristöä kun-
nan itäosassa. 

Maantietä  561 levennetään  parhaillaan,  ja tieympäristö  on  töiden vuoksi 
raiskiona.  Jo  töiden kuluessa olisi syytä huomioida leventämisen vaikutuk-
set tieympäristöön,  ja  huolehtia siitä, että haitalliset vaikutukset jäävät niin 
pieniksi kuin suinkin. 

Maantie  595 on geometrialtaan  kaunis pieni  tie,  joka tarjoaa monipuolisia 
maisemia nähtäväksi. 

Maantie  599  sulautuu maisemaan,  ja  tukeutuu maaston muotoihin samoin 
kuin asutukseen  ja kasvillisuuteenkin  kauniisti. Näkymät jokilaakson viljelmil-
le ovat kerrassaan komeita, eikä ympäristö kaipaa toimenpiteitä. 



54 	 Liikenneympäristön  tila: Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 
KUNNITTAINEN  TARKASTELU 

Maantie  7693 on  kovalinjainen,  ja  tiejakson  ympäristö vaatimatonta  ja  epa-
määräistä. Teollisuusrakennukset  tien varrella ovat rumia. Tietä voisi rytmit-
tää  puuistutuksin. 

Paikallistie  16061 on  pieni  ja  pusikkoinen  tie,  joka vaatii  siistimistoimenpitei
-ta jo  liikenneturvallisuudenkin  vuoksi.  

8.7  Kuopio  

Kuva  8/9  Kuopio 

Kuopion  ja  Leppävirran  rajalla  v:n  5  itäpuolella  on  yleiskaavan suojelukohde 
 Koijoen puronvarsikorpi  (1),  ja  välittömästi tämän pohjoispuolella  maisemal-

taan  arvokas Honkamäen alue  (2).  Näiden kohteiden  ja  tien väliin  jää n. 100 
 m:n  levyinen vyöhyke, mikä  on  eduksi  puronvarren  kasvillisuudelle. Hieman 

kauempana  (fl. 400 m)  tiestä sijaitsee paikallisesti arvokas  Siltasuon  suo- 
alue  (3).  

Pitkässälandessa  on  kolme  lehtokohdetta  (5, 6, 8),  joista  Korsmäen  soiden 
 ja  lehdon muodostama alue  (5)  sijaitsee aivan  vt:n  5  reunassa.  Seutukaa- 
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van  suojelukohde (SU) Keinelänniemen lehto  (8) on  tien  ja  Koivuvesi-järven 
välissä. Samalla kohtaa viitostietä  on  paikallisesti arvokas Hiltulanlanden 
kulttuurimaisema  (10),  johon kuuluu myös Vanuvuoren aarniometsäkartoi-
tuksessa mainittu metsäalue Hiltulanlanden vastarannalla. 

Pitkälanden  ja  Särkiniemen  välissä  on  runsaasti valtakunnallisesti merkittä-
viä lehtojensuojeluohjelman lehtokohteita. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat 
tieympäristön  (vi 5)  kohteet: Kylmämäen lehto  (12), Rasinmäen  lehto  (47), 
Neulalammen  lehto  (40)  ja  Riihilammen  lehto  (42).  Uusi vt:n  5  linjaus  on  ra-
kennettu niin, etteivät nämä arvokkaat lehtokohteet ole siitä vaurioituneet. 
Kaikki  em. lehtoalueet on  suojeltu Kuopion seutukaavassa. Kuopion kau-
pungin maisemaan oleellisena osana kuuluvalla Puijon alueella  (9) on luon-
nonsuojelulain  nojalla rauhoitettu lehtoalue. Puijon alueelle ei aiheudu  ties-
töstä  mitään välitöntä haittaa. 

- 	 -  

Kuva  8/10  Moottoritien  risteysalueet  ovat avoimia  ja  jäsentymättömiä.  

Kaupungin pohjoispuolella viitostie ylittää penkereitä  ja  siltoja pitkin  Kalla-
veden.  Tieltä avautuu edustavat näkymät vesistön yli. Maantiesilta  ja  rauta-
tiesilta katkaisevat Kallaveden vesistömaiseman  (39) järveltä  päin katsotta-
essa. 

Riistaveden  alueella  on  lukuisia tieympäristössä olevia luonto-  ja  kulttuuri-
historiallisia kohteita. Nämä kohteet sijaitsevat valtatien  1 7  ympäristössä. 
Tässä tarkastelussa  on  otettu huomioon myös mandollisen uuden vt:n  17 
linjauksen  ympäristössä olevat kohteet. Majosensalon lehto  (22)  kuuluu 
lehtojensuojeluohjelmaan  ja  on  myös seutukaavan sekä yleiskaavan suoje-
lukohde. Majosensalon lehdon pohjoispuolella  (n. 150 m  tiestä) sijaitsee 
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Suuri Majonen  (23),  joka  on  aarniometsäkartoituksen  kohde. Aivan tien vie-
ressä sijaitsee seutukaavan  ja  yleiskaavan luonnonsuojelualue Likosuo 

 (29).  Tämän suoalueen luonnonsuojelullisten arvojen säilymisen edellytyk-
senä  on,  ettei tieympäristössä tehdä suota kuivattavia ojituksia. Aivan valta-
tien  17  vieressä sijaitsee myös Sormulanvaarun harjualue  (30),  joka  on 

 kaavojen suojeluvaraus (SU,  SL-1),  ja  jossa kasvaa uhanalaista harjumas-
maloa. 

Valtatie  17  sivuaa Laatanvaarun seutukaavassa  ja  yleiskaavassa suojeltua 
harjualuetta  (32) n. 200 m  etäisyydeltä. Samalla kohtaa  jää  tien eteläpuolel-
le Kuukanlanden vesikasvillisuudeltaan  ja linnustoltaan  arvokas järvi  (33), 

 joka  on  myös seutukaavan  ja  yleiskaavan suojelukohde. Välisatmessa  on 
 tien vieressä kasvava luonnonmuistomerkki "pieksupetäjä"  (35).  Kaikki vt:n 
 17  tieympäristön  arvokkaat harjut (kohteet  27-30  ja  32)  kuuluvat Riistave

-den  maisemallisesti  ja harjuluonnon  suojelun kannalta arvokkaaseen pit-
kään  (13 km)  harjujaksoon  (36).  Tämän harjualueen  ja Riistaveden vesis-
töalueen välisillä suotuisilla etelärinteillä  on  Leppärannan paikallisesti arvo-
kas viljelymaisema  (37).  

Kuopion seutu  on  Pohjois-Savon järviseudun  ja koko  läänin järvisintä 
aluetta; järviä  pinta-alasta  on  miltei kolmasosa. Järville ominaisia ovat mo-
net landet  ja metsäiset  saaret. Maasto  on  vaihtelevaa mäkimaata, jolla pai-
kalliset korkeuserot ovat suuret  ja  saattavat yltää  150  metriin. Maasto alu-
een suurimman järven, Kallaveden, itäpuolella  on  alavampaa  kuin muualla 
läänin alueella. Kuopion seudulla  on  huomattava lehtokeskus, jonka vaiku-
tus näkyy kasvillisuuden poikkeuksellisena rehevyytenä etenkin järvien ran-
noilla  ja  maaperän kalkkialueilla. Metsät ovat pääasiassa reheviä kuusikoi

-ta,  joissa lehtipuiden osuus  on  suuri. 

Viitostien moottoritieosuus  on  linjattu  mielenkiintoisesti, maisemarakentee
-seen  kokoonsa  nähden sopivasti,  ja  siltä avautuu ympäristöön kauniita nä-

kymiä. Rytmi  on  erinomainen,  ja  näkymät soveliaita suurille nopeuksille. 
 Tien  tasaus  on  vääjäämättä korkealla,  ja  tie  onkin ikään kuin sillalla maise-

man yläpuolella. Kuopion pohjoispuolella tien ympäristö etenkin Kallavettä 
ylittävän  sillan  kohdalla  on  epämääräinen, samoin kuin junaradan vierustat 
unohtuneine junavaunuineen, soraläjineen  ja ratapölkkyineen. Kaistojen 

 väliselle alueelle voisi istuttaa matalaa pensasta  tai  pienpuita  jäsentämään 
 ja siistimään  ympäristöä. Villiintyneet harmaalepät tukkivat näkymät vesis-

töön, jotka olisivat kohokohtana saavuttaessa Kuopioon pohjoisesta. Myös 
näkymä Puijolle  on  kaunis. Moottoritien standardikaiteet ovat todellinen es-
teettinen haitta - eikö uutta omaleimaista mallia voisi suunnitella? Ympäris-
tön siistimisellä saadaan aikaan huomattavia parannuksia moottoritielle, 
jonka käyttöaste  on  korkea,  ja  joka  vie  kohti läänin pääkaupunkia. Valtatien 

 5  parannushanke  välillä Päiväranta-Vuorela  on  parhaillaan meneillään,  ja 
 hankkeessa  on  suoritettu myös ympäristövaikutusten arviointia. 
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Valtatie  5 on  Kuopion eteläosassa erittäin kovalinjainen. Poikkileikkaus  on 
 leveä  ja  tie  geometrialtaan  epäonnistunut. Heinikkoiset pientareet ovat 

epäsiistejä,  ja sähköjohto  laajentaa entisestäänkin leveää tietä. Kurkimäen 
suora  on  ikävä,  ja  tie on  siinä pystygeometrialtaan korkea.  Tien  luiskien 

 kasvillisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta luiskat liittäisivät tietä 
paremmin ympäristöönsä. 

Valtatie  17  Joensuuhun  on  tieluokkaansa  nähden kapea  ja  yleisesti ottaen 
sekä linjaukseltaan että tasaukseltaan onnistunut  tie,  joka kulkee monipuo-
listen  ja  edustavien maisemien halki. Länsiosassa tien geometria hyvä,  ja 
sen  molemmilla puolilla avautuvat pellot sekä aivan tien vierellä olevat ra-
kennukset luovat miellyttävän  rytmin.  Alueen lehtomaisuus näkyy tiekuvas

-sa.  Näkymiä tien pohjoispuolelle Melavedelle voisi avata enemmän.  Tie 
 myötäilee pitkään Suomen pisimmän harjujakson reunaa  ja Riistaveden  itä-

puolella  se  kulkee miltei  sen  laella halkoen hyvin karua harjumännikköä. 
Riistaveden kirkon itäpuolella avautuvat etelän suuntaan peltomaisemaan 
komeat näkymät. Aivan tien vierellä sijaitsevat soranottoalueet ovat  rumen- 
tavia yksityiskohtia, joiden maisemoinnista  on  syytä aikanaan soranoton 
loputtua huolehtia. 

Maantie  551  muuttuu Kuopion puolella maaston kumpuilevia muotoja nou-
dattavaksi,  ja  tie on  yllättäen kuin  osa  ympäröivää kokonaisuutta. Näkymien 
avaaminen  ja  ylläpitäminen hienoihin viljelysmaisemiin  on  tärkeää. Ennen 
saapumista viitostielle  tie  kulkee erityisen hienosti pitkin landenreunaa, josta 
näkee pitkälle vedenpintaa pitkin.  Tien  ja veden  väliin  on  istutettu tarpeet-
toman paljon monotoniseen järjestykseen koivuja. Puiden elävämpi jaksot- 
tammen säilyttäisi tulevaisuudessakin myös täysin avoimet näkymät, jotka 
ovat tärkeitä juuri tällä paikalla. 

Maantie  537 on  monimuotoinen  ja näkymiltään  hieno  tie,  jonka linjaus  on 
 myös hyvä.  Tie  ei tarvitse mainittavia toimenpiteitä. 

Maantie  555  mutkittelee pienipiirteisessä  ja kumpareisessa  maisemassa 
geometrialtaan erittäin kauniina. Näkymät ovat monipuolisia.  Tien  alkuosas

-sa, sen kulkiessa Haminalanden  kylän läpi, ovat sekä linjaus että näkymät 
lähestulkoon täydellisiä. Ajonopeudet ovat tien leveyteen  ja mutkaisuuteen 

 nähden liian suuria.  (Jos  jotain olisi tehtävä, niin suljetuilla jaksoilla näkymi-
en avaamista  ja maisemarakenteen  korostamista.) 

Maantien  566  kohokohtina  Kuopiossa ovat näkymät Melavedelle  ja Mela
-landen kylän alueelle.  Tie  ei tarvitse parannustoimia. 

Pieni paikallistie  16417  kulkee linjaukseltaan mielenkiintoisena monien eri-
laisten alueiden halki, kuitenkin enimmäkseen suijetussa tilassa. Ryönän 
kohta  on  mielenkiintoisin. Näkymiä voi periaatteessa avata, mutta tien ko-
koon  ja sijaintiin  nähden suuremmat toimenpiteet tuskin ovat tarpeellisia 
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8.8  Lapinlahti  

Kuva  8/11  Lapin/ahti 
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Kuva  8/12  Valta tien  5  leveä maastokäytävä Lapinlandella. 

Lapinlanden alueen päätiestöön kuuluvat Savon valtaväylä  Vt  5  sekä  Lapin- 
landen taajamasta lähtevät pienemmät tiet mt  582, mt 5821, mt 5646, pt 
16254  ja  pt 16320.  Tarkasteltavan tiestön varressa  on  yhteensä  15  luonnon 

 ja  kulttuurihistorian kannalta arvokasta kohdetta. 

Lapinlanden arvokkaat luontokohteet sijaitsevat pääasiassa kauempana 
viitostiestä.  Tien  varteen jääviin luontokohteisiin kuuluu  mm.  seutukaavassa 
suojeltu Ulppaanlampi  (3).  Etäisyys tältä suorantaiselta lammelta viitostielle 

 on n. 100 m  eli tien  ja lammen  väliin  jää  tarvittava suojavyöhyke. Lapinlah-
den kirkonkylän kupeessa oleva Haminamäen harjualue  (5),  muodostaa 

 koko  Lapinlanden taajamakuvan kannalta tärkeän maisemallisen kehyksen. 
Viitostie  on  rakentunut aivan harjuun kiinni. Harjuluonnon  ja  -maiseman 
säilymisen kannalta olisi tärkeää, että harjun rinteet säilyisivät mandollisim-
man ehyinä. Siikalanden kylän kulttuurimaisema  (6) viitostien  itäpuolella  on 
paika!isesti  arvokas kulttuurimaisemakokonaisuus. 

Lapinlandella  on  runsaasti muinaismuistoja. Ulppaan kohdalla  on 5 kpl 
pyyntikuoppia (MU8),  jotka ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja 
(SU). Kinttukoskella  on kivikautinen  asuinpaikka (MU9), samoin kuin Kärk-
käisen hiekkakuopassa (MU2)  ja Honkaharjulla (MU7).  Nämä muinaismuis-
tot sijaitsevat aivan taajaman kohdalla valtatien  5  varrella. 

Lapinlandella esiintyvät uhanalaisten kasvien esiintymisalueet sijaitsevat 
kauempana valtatiestä  5 Nerkoon  itäpuolella, eikä liikenteellä  ja tiestöllä  ole 
niihin vaikutusta.  
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Pohjois-Savon järviseudufle sijoittuva Lapinlahti edustaa maisemamaakun-
tansa tyypillisiä piirteitä. Kunnan länsiosassa  on Onkivesi metsäisine  saari-
neen  ja  itäosassa maasto muuttuu kumpuilevasta mäkiseksi,  ja  paikalliset 
korkeuserot kasvavat. Pitkä harjujakso halkaisee kuntaa  sen  keskeltä ete-
lästä pohjoiseen. Nerkoonjärven ympäristössä  on savikkoisia viljelysmaita. 
Onkivedestä nousevalla Väisälänmäellä  oleva mäkikylä  on  paitsi kunnan 
korkeimpia kohtia, myös valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu maisema- 
alue. 

Lapinlahtea  etelästä pohjoiseen halkovan harjun kupeessa kulkee myös 
valtatie  5.  Pohjoisosassa  tie  esittelee monenlaisia alueita rantamaisemista 
harjumänniköihin  ja lehtomaisiin  metsiin.  Tien  linjaus  on  jäykkä,  ja sen  vie-
ressä olevat soranottoalueet rumia. Näkymiä tieympäristöön lammille voisi 
avata. Lähestyttäessä pohjoisesta  on  kirkolle komea näkymä vesistöalueen 
yli. Lapinlandelta etelään päin  on harjumännikköä  jolla  on  useita soranotto-
alueita. Linjaus  on  suora,  ja poikkileikkauksen  leveys  on  ongelma: luiskat 
ovat leveät  ja  loivat. Tiejaksolla  on  leikkauksia  ja  tien tasaus korkea.  Tien 

 vierellä kulkevan junaradan varsi  on pusikkoinen. Alapitkän  kohdalla  on 
 komeita peltoja. 

Maantie  582 vie Varpaisjärvelle. Viitostien risteysalue on näkymiltään  upea. 
 Tien  tasaus  on  hyvä,  ja  se  noudattaa maisemarakennetta. Etenkin tien al-

kuosa  on  komea,  ja pajupuskien  poistaminen näkymien tieltä  vain  paran-
taisi sitä. Puuryhmien istuttaminen tien viereen  on  myös yksi keino jäsentää 
tietä. 

Maantie  5646  ei tarvitse parantamistoi menpiteitä. 

Maantie  5647 vie  tiiviisti rakennetun keskustan halki suorana. Keskusta  on 
vehreä,  ja  puita  on  paljon. Tieympäristöä  on siistitty  ja selkiytetty  kasvilli-
suudella  ja pintamateriaaleilla.  Näitä toimenpiteitä voi jatkaa edelleen. 

Maantie  5821 on tasaukseltaan  korkea, pusikkoinen,  jolta  kuitenkin avautuu 
muutamia hienoja näkymiä, Linjaus  ja  rytmi ovat suhteellisen hyvät. Viitos-
tien risteysalue  on epäsiisti  ja selkiytymätön, ja  se  kaipaa toimenpiteitä.  

16320 on  mittakaavaltaan pieni  tie,  jonka länsiosassa  on  asutusta tiiviisti 
tien varrella. Asutuksen kohdalla tien ympäristö  on hoitamaton  ja  epäselvä, 
muualla linjaus  on  hyvä,  ja  näkymät pelloille komeita. 
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8.9  Leppävirta  

Kuva  8/13  Leppävirta  
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Kuva  8/14  Valtatien  5  metsäistä osuutta Leppä virralla. 

Leppävirran  kautta kulkevan valtatien  5  ja  maantien  534  ympäristössä  on 
 kaikkiaan  8  luonto-  ja  kulttuurihistoriallista kohdetta. Kulttuurihistoriallisesti 

merkittävä seutukaavassa suojeltu Paukarlanden kylämaisema  (1) on 
 edustava  ranta-asutuksen näyte. Maantien  534  pohjoispuolella  on Paaja-

lanmäen maisemaltaan  arvokas lähivirkistysalue  (2).  Leppävirran  taajaman 
eteläpuolella viitostien varressa  on osayleiskaavassa  suojeltu Nikkilänmäen 
kylämaisema  (5). Nikkilänmäen  kylän halki kulkee myös paikallisesti arvo-
kas museotie  (4).  Varkauden  ja Leppävirran välisen  tieosuuden  (vt  5)  pa-
rantaminen tehdään nykyisen tien maastokäytävässä, jolloin ympäristölle 
aiheutuvat haitat jäävät vähäisiksi, eivätkä tiealueen suojelualueet  ja - 

 kohteet vaarannu. 

Leppävirta  on maisemaltaan  tyypillinen järvi-Suomen kunta.  Pinta-alasta 
neljäsosa  on sokkeloisia  vesistöjä, joista isoimmat, Sorsavesi, Unnukka  ja 
Koirus,  ympäröivät Leppävirran kirkonkylää. Suurin  osa  maa-alasta  on  Soi-
salon  saarta. Maasto  on kumpuilevaa, moreenipeitteistä  ja  metsäistä mäki- 
maata. Järvien rannoilla  ja Soisalossa mäkien lakialueilla  on  pieniä viljelmiä, 

 ja moreenikumpareiden  laaksoissa suopainanteita, jotka metsäisten  mai-
den,  järvien  ja  rantojen viljelyalueiden kanssa vuorotellessaan tekevät mai-
semasta vaihtelevan  ja  viehättävän. Valtatien  5  varteen sijoittuu valtakun-
nallisesti arvokas maisema-alue, Paukarlahti. 

Valtatie  5  halkoo Leppävirran kunnan alueen Sorsaveden  ja Unnukan  sok-
keloisten vesistöjen välistä. Leppävirran kirkonkylän eteläpuolella tien linja-
us on  huono: siinä  on  paljon pitkähköjä suoria - ainoastaan Nikkilänmäen 
kohdalla linjaus tuntuu luontevalta.  Tien  tasaus  on  korkea. Aivan kunnan 
eteläosassa  tie  kulkee pääosin metsäisessä, maisemallisilta arvoiltaan vaa- 
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timattomassa  ympäristössä,  ja  näkymiä avautuu  vain  pienialaisille niityille  ja 
hakkuuaukeille. Vehmaiden metsämaisemien lomassa  tie  kulkee kylien  ja 
komeiden viljelymaisemien  halki, joista  mm.  Poijinpelto  mainittakoon. Suoril

-le  tieosuuksille, esim.  pienten kumpareiden laille, voi istuttaa puita  tai pen
-sasmaisia pienpuita  muodostamaan porttikohtia.  Tie  rytmittyy  hyvin aukeilla 

tiloilla,  ja  muutamilla yksittäispuilla, joita kannattaa vaalia  ja  ehkä vapauttaa 
metsästä lisää. 

Leppävirralta  pohjoiseen  tie  jatkuu yleisilmeeltään vehmaana mutta vailla 
erityisiä kohokohtia, paljolti suljettuna  ja  korkealle tasattuna,  ja  siinä  on 

 edelleen paljon suoria osuuksia.  Tien  lähiympäristö  on  pusikkoinen. Oravi
-kosken  taajaman pohjoispuolella tien rytmi paranee  ja  ympäristöön avautuu 

hienojakin näkymiä. Näkymien avaamisen ympäristöön parantaisi tien ryt-
miä huomattavasti. Ehdottomana kohokohtana  on  Paukarlanden rantakylä, 

 jonka rakenteen viitostie  on  rikkonut halkaisemalla  sen linjaukseltaan  suo-
rana etelästä pohjoiseen. Kylä  on  pääasiassa tien itäpuolella,  ja  on  luon-
teeltaan puoliavoin. Jotkut kylän pelloista ovat päässeet pahoin pensoittu-
maan,  ja  tien vierustalla olevat koivut peittävät näkymiä viljelmille estäen 
kylän rakenteen hahmottamista. Pusikoitumista  on  estettävä,  ja raivaustöitä 

 tehtäessä  on  mietittävä erityisesti kauniiseen kylämiljööseen avautuvia nä-
kymiä sekä sitä, miten kasvillisuuden avulla  tie  saataisiin sopimaan pa-
remmin maisemaan. Leppävirran alueella omituinen ilmiö  on,  että valtatieltä 

 5  avautuu tuskin lainkaan näkymiä ympärillä olevaan vesistöön, vaikka alue 
 on  periaatteessa mitä järvisintä Järvi-Suomea. 

Valtatie  23  halkoo Leppävirran itäosan metsäistä maisemaa kovalinjaisena 
 ja maisemarakenteen  vastaisesti, mistä viestittävät monet kallioleikkaukset. 

Pienen kaarteen jälkeen avautuu tyypillisesti pitkä suora, jonka jälkeen seu-
raa jälleen suora.  Tie on  tasattu  korkealle,  ja sen pystygeometria  on  korkea. 
Näkymiä avautuu niukasti,  ja hakkuuaukeat  rumentavat toisinaan tien  vie

-rustoja. Metsäinen  maisema  on  yksitoikkoinen, mutta muutamat yksittäis-
puut elävöittävät tiemaisemaa. Näitä puita voisi etsiä lisää ympäröivästä 
puustosta  tai  istuttaa lisää.  Tien  lähiympäristön hoitamisen merkitys koros-
tuu suljetussa tiemaisemassa. 

Talot, pienet pellot  ja  niityt rytmittävät Leppävirran kirkonkylältä länteen 
johtavaa maantietä  533.  Enimmäkseen metsäistä, kömpelösti linjattua tietä 
vaivaa pitempien näkymien puute. Maasto kumpuilee kauniisti  ja rehevyys 

 on  hyvä asia, mutta puuston raivaustyöt paikoin parantaisivat tieympäristöä 
 ja avaisivat  näkymiä. Maantie  534  jatkaa edellistä tietä itään mäkisessä 

maastossa. Linjaus  ja tasauskin  ovat hyviä, tieltä avautuu komeita  ja  pitkiä 
näkymiä niin pelloille kuin vesistöihinkin, mutta potentiaalisiakin näkymä- 
alueita  on,  joiden avaamiseen tarvitaan  vain  tien reunojen raivausta. Kor-
kealta sillalta avautuu pitkä näkymä Voipaanselän  ja Unnukan  väliselle sal-
melle,  ja  itse silta näkyy pitkälle maisemaan. 
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8.10  Maaninka  

Kuva  8/15  Maaninka 

Maaningan kunnan alueella olevista ympäristön arvokohteista  12  luonnon- 
ja  kulttuurihistorian arvokohdetta sijoittuu Kantatien  77  ja  maantien  5571 

 varteen. Puolet näistä kohteista  on  luontokohteita. 

Korkeakosken  30  ha:n  luonnonsuojelualue (seutukaavassa SU1)  jää 
 (kohde  1)  kantatien  77  pohjoispuolelle. Tuovilanlandessa  on  kaksi seutu- 

kaavan rakennussuojelukohdetta  (SR).  Nämä kohteet ovat Tuovilanlanden 
vanha (SRi)  ja  uusi (SR2) koulu, jotka ovat  osa Tuovilanlanden  paikallisesti 
arvokkasta kylämaisemakokonaisuutta  (9).  

Patalanden  lintuvesien suojeluohjelmassa oleva  334  ha:n  kokoinen matala 
 ja soistunut  lahti  (2)  sijaitsee kantatien  77  vieressä  ja  siitä virtaava puro kul-

kee tien alitse. Lintulandelle ei tule aiheutumaan nykyistä suurempaa hait-
taa tiestä, mikäli puron virtaussuhteita ei muuteta. Kantatie  77  ylittää Vian-
nan vanhan kanavan  (3),  mikä  on  seutukaavan  suojelukohde (SU2). 
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Kuva  8/16  Komeat männyt osoittavat Maaningan  kirkokylän  risteyksen.  

Kantatien  77  varressa sijaitsee Kitupuron kasvistoltaan arvokas seutukaa
-van suojelualue (6). Kitupuron latvavesi Lapinjärvi (7) on  lintuvesien suoje-

luohjelman kohde. Maaninkajärven itärannan kulttuurimaisema  (5) jää 
 maantien  5571  varteen. 

Maaningan alueen maisemat ovat vaihtelevat,  ja  niissä vuorottelevat suuret 
järvialtaat, savikoilla sijaitsevat pellot, moreenimäet  ja  harjut, jotka liittyvät 
Siilinjärven - Iisalmen harjujaksoon  ja  halkovat kuntaa luoteesta kaakkoon. 
Keskeisin alue maisemallisesti  on Maaninkajärven  ja sen lahtien  ympäristö, 
joka laajoine rantaan asti ulottuvine viljelmineen  ja  rantamaille tasaisesti 
levittäytyvine maatiloineen  on  yhtenäinen  ja  kaunis kokonaisuus. Järven 
ympärillä oleva kulttuurimaisema  on  valtakunnallisesti arvokas maisema- 
alue - laajin  koko  Kuopion läänin alueella. Siilinjärveltä Maaningan alueelle 
työntyy harjujakso, joka ulottuu Maaninkajärven pohjoispuolelle. 

Kantatie  77  kulkee Maaninkajärven koillispuolella harjun reunaa pitkin. 
Tieltä näkee viljelykset  koko komeudessaan, ja  näkymät jatkuvat järven yli. 
Maisemarakennetta noudattava  tie on  loivasti kaarteleva,  ja  välillä liiankin 
jäykkä. Ahkiolanden kaakkoispuolella linjaus  on  erityisen onnistunut  ja sen 

 länsipuolella  tie kaartelee  laajoissa jäykissä kaarissa puolelta toiselle. 

Paikallistie  16205  kulkee niin avoimen peltomaiseman kuin harjumännikön
-kin  halki. Paikallistie  16228  johtaa vastikään parannetun kirkonkylän kes-

kustan halki. Ympäristö ei tarvitse toimenpiteitä. Taajamakuvaselvityksessä 
käsitellään myös Maaningan kirkonkylää tarkemmin.  
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8.11  Nilsiä  

Kuva  8/17  Nilsiä 

Maanteiden  557  ja  569  sekä Nurmekseen menevän kantatien  75  ympäris-
tössä  on  kaikkiaan  5  kohdetta. Lehtojensuojeluohjelman kohde Pienitarpi

-sen  lehto  (1),  seutukaavassa suojellut Niittysuo  ja  Luotteispuron  lehto  (2) 
 sekä Haaralammensuo-Kuikkasuo  (3)  sijaitsevat kaikki maantien  577  länsi-

puolella. Näiden kohteiden  ja  tarkasteltavan tien väliin  jää  riittävän leveä 
 (>1 OOm) suojavyöhyke.  

Muinaismuistolain nojalla rauhoitetut Kuistin (MU2)  ja  Kumpuharjun (MU4) 
kivikautiset asuinpaikat  ovat kantatien  75  varressa. 

Nilsiän kunta kuuluu Pohjois-Savon järviseutuun, jonka maisemille tyypillisiä 
piirteitä ovat monet erikokoiset  ja  runsassaariset  järvet, laajat metsäalueet 

 ja  suot, jotka levittäytyvät moreenipeitteisille kumpareikoille  ja  niiden välisiin 
laaksoihin. Kaskikulttuurin vaikutukset ovat nähtävissä lehtipuuston suurena 
osuutena,  ja  maiseman rehevään yleisilmeeseen vaikuttaa myös Kuopiosta 
Nilsiään ulottuva lehtokeskus. Kuntaa halkovat monet harjujaksot, joista  pi- 
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sin  ulottuu yhtenäisenä  sen  halki kaakosta luoteeseen. Kunnan itäosien 
suurmaisemaa hallitsevat uljaat kvartsiittiselänteet, joista kuuluisimmat ovat 
Kinahmi  ja  Pisa.  Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista Nilsiässä 
sijaitsee  Pisan  lisäksi Pohjois-Sänkimäen  ja Sänkimäen mäkikylät, ja Ki-
nahmin maakunnallisesti  arvokas nauhamainen mäkikylä  on  Kinahmin  se- 
länteen länsipuolella. 

Kuva  8/18  Kinahmin mäkikylän  pellot  ja  hieno kaukonäkymä. 

Kantatien  75  linjaus kulkee Nilsiän halki koillisesta lounaaseen. ltäosassa, 
Nilsiän  ja  Rautavaaran rajalla maisemamaakunta vaihettuu Vaara- 
Karjalasta Pohjois-Savon järviseutuun, minkä huomaa tien laskeutumisesta 
alavammalle alueelle,  ja tieympäristön  muuttumisesta asutummaksi  ja veh-
maammaksi  saavuttaessa Syvärin vaikutusalueelle. Tieltä  on  niin kauko-
kuin lähinäkymiäkin,  ja  niiden avaamisesta  on  edelleen huolehdittava. Aivan 
kunnan itäosassa tiellä  on  ongelmallinen, suora osuus, mutta lännempänä 
rytmi paranee linjauksen edelleen ontuessa. Lastukoskelta länteen Nilsiän 
risteykseen saakka ulottuvalla osuudella tien rytmi  on  hyvä  ja  se  noudatte-
lee maaston muotoja. Maanteiden  577  ja  569  risteyksien välinen osuus  on 

 linjaukseltaan  huono, mutta maantien  569  risteyksestä länteen  se  polveilee 
 jälleen kauniisti kappaleen matkaa. Länsiosaltaan kantatie  75  asettuu mai-

semarakenteeseen vaihtelevasti onnistuneena, välillä rikkoen sitä kallioleik-
kauksin.  Tien  rytmi  on  erinomainen  ja  näkymät viehättäviä.  

Tien  pohjoispuolelle jäävät Kinahmin, Sänkimäen  ja  Pohjois-Sänkimäen 
mäkikylät.  Tie  polveilee Sänkimäen  peltojen keskellä,  ja  niin peltojen avoi-
muus kuin näkymät kaukomaisemaankin olisi maiseman arvon säilymisen 
vuoksi kyettävä pitämään ennallaan.  
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Maantie  569  mutkittelee sujuvasti peltojen  ja  moreenikukkuloiden  keskellä. 
 Tien  tasaus  on  välillä korkea. Tiejakso ei tarvitse toimenpiteitä. 

Maantie  577,  joka ohittaa Nilsiän keskustan  sen  eteläpuolelta noudattaa 
linjaukseltaan maiseman pieniäkin mutkia  ja  tieltä näkee kauas niin Syväril

-le  kuin Tahkomäellekin. Kaukomaisessa  on  ammottavana haavana  Tahko- 
mäen halki puhkaistu voimalinja. Nilsiän lähellä  on  kaunista viljelysmaise-
maa  ja  vaaran liepeillä karua männikköä.  Tien  tasaus  on  kohtuullinen, 
mutta poikkileikkaus leveähkö.  Tien  lähiympäristö  kaipaa siistimistä.  

812  Pielavesi  

Kuva  8/19  Pielavesi  
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Suurin  osa Pielaveden  kunnan kautta kulkevan kantatien  77  varressa ole-
vista ympäristön arvokohteista (yhteensä  9 kpl) on  muinaismuistoja. Halla- 
aho  (MU), Metsälä (MU17)  ja Hiekkakangas (MU4)  ovat kivikautisia, Vir-
vanniska (MU1)  on  kivi- ja varhaismetallikautinen.  Honkamäessä (MU2O)  on 
ajaltaan  epämääräisiä pyyntikuoppia  ja Tupsulandessa (MU2)  on ajaltaan 

 epämääräinen kiviraunio. 

Kantatien  77  varressa sijaitsee Säviän nuorisoseuran talo (SRi), joka  on 
seutukaavan rakennussuojelukohde (SR). Tieympäristössä on  kaksi luonto- 
kohdetta. Tervavuoren seutukaavassa suojeltu (SU) maaperältään  ja mai-
semaltaan  arvokas alue  (1)  sijoittuu kantatien  77  pohjoispuolelle. Kantatien 

 77  ja  maantien  561  välissä sijaitsee Pappilan säästömetsä eli Tienpään 
paIsta  (2),  joka  on luononsuojelulain  nojalla rauhoitettu seutukaavan suoje-
lualue (SU1). 

Pielavesi kuuluu keski-Suomen järviseudun maisemamaakunnan pohjoi-
simpiin osiin. Kunnan länsiosassa ovat voimakkaasti suuntautuneet suuret 
järvet Nilakka  ja  Pielavesi,  ja  itäosassa  on  pieniä järviä sekä soista  ja  met-
säistä moreenimaastoa, jossa  on  suuria korkeuseroja. Moreeniselänteet 
ovat suuntautuneet kaakosta luoteeseen,  ja  muutama pitkä harjujakso lävis-
tää kuntaa. 

Kunnan päätie  on kantatie 77. Itäosaltaan se on  tasaiseen moreenimaas-
toon suurpiirteisesti linjattu  tie,  jonka ympäristö  on  yksitoikkoista  ja  vaatima-
tonta koivuvaltaista metsää. Pielaveden länsipuolella  tie  jatkuu mittakaaval-
taan suurena  ja geometrialtaan  loivasti  ja  jäykästi kaarrellen. Ympäristö  on 

 edelleen suljettua,  ja  vain  muutamat pellot rytmittävät sitä. 

Maantie  561 on  korkealle tasattu  tie,  joka kulkee yksitoikkoisessa  ja metsäi-
sessä  maisemassa. Tieympäristön parantaminen tällä tiellä  on  vaikeaa. 

Maantie  5572 on geometrialtaan  ja rytmiltään  onnistunut  tie.  Kevyen liiken-
teen väylän  ja  tien välinen nurmikaista kaipaa istutuksia. 

Paikallistie  16105 vie  kirkonkylän halki leveänä, suorana  ja  korkealle tasat
-tuna.  Itse keskusta  on  hajanainen,  ja  vaatii saneerausta. Liikenneympäris-

tön tila -selvitys käsittelee Pielaveden keskustaa tarkemmin. 
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8.13  Rautalampi  

Kuva  8/20  Rautalampi 

Rautalammin halki kulkevan kantatien  69  ympäristössä  on  kaikkiaan  7  
luonnon  ja  kulttuurihistorian kannalta arvokasta aluetta. Suurin  osa  näistä 
kohteista  on  keskittynyt Rautalammin kirkonkylän alueelle. Eetunkuja kup-
pikallio (MU9)  on  muinaismuistolain nojalla rauhoitettu. Kirkonkylän keskus- 
sa  oleviin arvokkaisiin rakennuksiin kuuluvat  mm. Karjalankartano (MU1 0) 
ka Kauppahuone (MU 13),  jotka molemmat ovat seutukaavan suojelukohtei-
ta (SU2). Kirkonkylässä  on  myös luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu Pe-
täjä (LM8),  jota  on  käytetty piiskauspuuna. 

Kantatien  69  varressa olevat Pitkälanden lehto  (1), Heton  maisemallisesti 
merkittävä suolaikku  (2)  ja Likolanden  suo  (3)  ovat paikallisesti arvokkaita 
luontokohteita. 

Rautalampi kuuluu Keski-Suomen järviseudun maisemamaakuntaan, mutta 
maisemallisesti  sen  etelä-  ja  pohjoisosat poikkeavat toisistaan huomatta- 
vasti. Pohjoisosissa hallitsevat voimakkaasti suuntautuneet vesistöt  ja ete- 
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läosissa  on  Savonselän liepeille  muodostunut jylhiä vuori-  ja mäkimaita, 
 joissa  on  suuria korkeuseroja  ja rikkonaisia,  jyrkkiä murroslaaksoja  ja  jotka 

luovat vaihtelevaa maisemakuvaa. Konneveden  ja lisveden  väliset suuntau-
tuneet maa-alueet ovat tasaisia  ja  koostuvat pääasiassa hienojakoisesta 
moreenista. Metsissä  on  lehtipuiden  osuus suuri. Valtakunnallisesti  arvok- 
kaista maisema-alueista Rautalammelle sijoittuu yksi: Myhinpään-Saahkarin 
museotie, joka mutkittelee poikkeuksellisen jylhässä  ja mäkisessä  maastos-
sa, kapeiden järvien  ja  laaksojen muodostamassa sokkelossa. 

Kuva  8/21  Kantatie  69  kaartaa myös avoimien maisematiojen halki Rauta-
lammi/ja. 

Kunnan eteläosassa, korkeuseroiltaan vaihtelevia erämaamaisemia halkoo 
palanen valtatietä  9. Tie on  geometrialtaan  hyvä,  ja  suurelta osin  se  myötäi-
lee Ahvenisen reunaa monta kilometriä ilman että itse järvestä näkee 
enempää kuin pieniä pilkanduksia - puuston harventaminen sopivissa koh-
dissa  on  tärkeää tällä tiejaksolla. 

Myhinpään-Saahkarin museotien  monet jyrkät mutkat  ja  mäet näyttävät sel-
västi alueen pienipiirteisen maisemarakenteen  ja  luonteen. Risukkoiset 
hakkuualat ovat ikävä.vaurio tien varrella, mutta puhtaat koivikot hoitamisen 
arvoisia. Näkymien säilymisestä  on  myös syytä huolehtia. 

Vaihtelevat maisemat  ja  erilaiset tien ympärillä olevat tilat jäsentävät hyvin 
kantatietä  69  Rautalammin itäpuolella. Tasaus  on  korkealla,  ja penkereet 

 rumentavat tieympäristöä.  Tie on  maaston muotojen mukaisesti, mutta hie-
man jäykästi linjattu. Leveälle tietilalle voi kehittää istutuksin jonkinlaista 
reunavyöhykettä, joka pehmentäisi esim. siirtymistä aukealle alueelle  tai 

 erityisesti asutuksen luo. Näkymien avaamistyötä  on  paljon.  
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Rautalammin taajamaan saavuttaessa  tie kaventuu  ja sen  mittakaava pie-
nenee onnistuneesti. Itse taajaman keskusta  on  hajanainen  ja jäsentymä-
tOn, ja sen  läpi kulkeva pitkä  ja  suora kantatie ei onnistu kokoamaan sitä. 
Aidoin, aidantein  ja puurivi-istutuksin  suoritettavat parannukset voisivat olla 
apuna tilanteeseen. 

Kirkonkylän länsipuolella  tie  kulkee kumpareisessa metsämaisemassa, jos-
sa maaston vaihtelevat muodot luovat sille hyvää rytmiä,  ja  etenkin ennen 
läänin rajaa  se  mukautuu maisemarakenteeseen oivasti. Hakkuuaukeat ru-
mentavat tiemaisemaa paikoitellen.  

8.14  Rautavaara  

Kuva  8/22  Rautavaara  
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Kuva  8/23  Kanta  tien  75  suoraa  ja  Ieveää  jaksoa metsäisessä maisemassa. 

Rautavaaran kunnan alueen päätiestän (kantatie  75  ja  maantie  580)  var-
ressa  on vain  muutama ympäristön arvokohde. Kirkonkylän laidassa sijait-
see Kuuselan metsä  (1),  joka  on  seutukaavassa arvokkaana kasvillisuus- 
kohteena (SU). Kirkonkylän eteläpoulella Keyrityn järven  ja  maantie  580:n 

 välissä  on  kolme luonnonmuistomerkkinä rauhoitettua kohdeta: Kauniskos
-ken 4  mäntyä (LM2), Kauniskosken hyttihauta (LM3)  ja Kauniskosken  2 

 mäntyryhmää (LM4). 

Kantatien  75  varressa ei ole muita suojelualueita kuin Kumpulan luonnon-
hoitometsä  (2),  joka  on  metsähallituksen omistuksessa. Tämä Kumpulan 
metsäalue  on  myös seutukaavan luonnonsuojelukohde (SU). 

Kunnan alueesta yli puolet kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan,  ja 
sen maisemakuvassa  hallitsevia elementtejä ovat metsäiset vaarat, suot  ja 

 järvet. Länsiosaa hallitsee korkea kvartsiittimäki, Keyritynmäki, joka kuuluu 
Nilsiän Pisar1 kanssa samaan kvartsiittijaksoon. 

Rautavaaran kunnan eteläosassa suurien vaarojen  ja ylävän mäkimaan 
 keskellä kulkee valtatie  75. Tie  asettuu suurmaiseman muotoihin hyvin  ja 

kaartelee jouhevasti suurimittakaavaisessa  maisemassa, mutta linjaus  on 
 väistämättä hieman jäykkä  ja tasapaksu.  Tien  leveä poikkileikkaus soveltuu 

suurpiirteiseen maisemarakenteeseen. Kaikkialla ympärille levittäytyvän 
männikön  ja  nuoren koivikon monotonisuus tekee tiestä ongelmallisen, eikä 

 tie  myöskään rytmity aukeiden tilojen puutteen vuoksi.  Tien  mittakaavallinen 
 pienentäminen asutusten kohdalla toisi vaihtelua.  
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Rautavaaran kirkonkylän halki kulkee suorana maantie  580,  jonka ympärille 
taajama rakentuu nauhamaisesti. Keskustan alue kaipaa jäsentämistä  ja 

 istutuksia. Sisääntulojaksoilla puuston hoito  ja  vähäisten näkymien säilyt-
täminen  on  tärkeää.  

8.15  Siilinjärvi  

Kuva  8/24  Sil/injärvi 



Kuva  8/25  Peltomaisemaa  ja  valtatien  5  ramppien  leveät välialueet.  

Kuva  8/26  Maisemoituja soranottoalueita  kan ta  tien  77  varrella. 
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Siilinjärven keskustaajama sijaitsee viitostien  ja  kantateiden  75  ja  77  riste
-yskohdassa. Tarkasteltavaan tiestöön  kuuluu vielä edellämainittujen teiden 

lisäksi valtatie  17.  Kaikkiaan Siilinjärvellä olevan päätiestön ympäristöstä 
löytyy  17  kohdetta. Näistä kohteista kolme  on  muinaismuistoja  ja  loput  14 
luonnonsuojelullisesti  arvokkaita kohteita. 

Siilinjärven keskustaajaman länsipuolella kantatien  77  ja  viitostien  välissä 
 on Kevätön-Pyylammen järvialue (1),  joka  on  lintuvesien suojeluohjelman  
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kohde.  Kantatien  77  eteläpuolella  on luonnonsuojelulain  nojalla rauhoitettu 
Suuren  Ruokolammen letto  (2),  joka  on  kooltaan  2 ha.  Aivan  vt:n  5  ja  k:nt  
77  risteyksessä sijaitsee  Pataharjun-Tarinaharjun harjualue  (3),  joka  on 
harjujensuojeluohjelman  kohde.  Osa  Tarinaharjusta  (60 ha) on seutukaa-
van suojelualuetta (SU1). Pataharjun-Tarinaharjun harjualue (1)  kuuluu suu-
rempaan  Repomäen  maaperän, maiseman  ja  harjuluonnon ympäristönsuo-
jelualueeseen  (seutukaavassa  MM2.2),  joka jatkuu Maaningan puolelle.  Ta

-rinaharjun  (1) harjuluonnon luonnontilaisuus on  muuttunut  jo  kauan ennen 
uuden  viitostien  ja  kantateiden liittymän  rakentamista. Aluetta  on  käytetty 
useasta kohtaa  soravarojen  ottoon  ja  Tarinaharjun kupeelle  on  rakennettu 

 mm. laskettelurinne.  Uuden tien rakentamisen yhteydessä  on  pystytty istu-
tusten avulla korjaamaan aikaisemmin  kaivettujen sorakuoppien reunoja. 

Harjualueen  eteläpuolella  on Apaja-Kumpusen (4) linnustonsuojelualue, 
 joka sijaitsee  n. 1 km  etäisyydellä tiestä.  Toivalassa  olevat  luontokohteet 

 sijaitsevat  vt:n  17  varressa.  Ruskeamäen geologisesti  arvokas  seutukaavan 
 suojelukohde  (5)  sijoittuu tien eteläpuolelle.  Tieympäristössä  sijaitsevat 

myös paikallisesti arvokkaat Pellonpään  lehtoalue  (6)  ja  Kalliolanden  lähde- 
puro  (7).  Siilinjärven alueella  on  useita uhanalaisten  kasvilajien esiinty-
misalueita,  joiden tarkempi sijainti sekä kunkin  kasvupaikan  tarkemmat tie-
dot tulisi kysyä Kuopion lääninhallituksen  luonnonsuojeluosastosta,  mikäli 
näiden kasvupaikkojen läheisyydessä tehdään ympäristöä  muuttavia  toi-
menpiteitä. 

Siilinjärven alueella olevat muinaismuistolain nojalla  rauhoitetut  löydökset  (3 
kpl)  tulee myös ottaa  huomiaan  mikäli  tieympäristöä  muutetaan. Laajin 
näistä  löydösalueista  sijaitsee  Pöljällä  (MU 1),  jossa  on  useita  löydöksiä  pit-
kin  viitostien  vartta.  Vilholan kivikautinen  asuinpaikka  (MU6)  sijaitsee myös 
aivan tien vieressä.  Toivalan metsäkoulun  ympäristössä oleva  kivikautinen 

 asuinpaikka  (MU3)  sijaitsee  sen  sijaan kauempana  viitostiestä  (fl. 200 m 
etä isyydellä).  

Siilinjärven maisemia luonnehtivat monet pienet  ja  muutamat suuret järvet, 
jotka  rytmittävät kumpareista mäkimaastoa.  Etelästä pohjoiseen kulkee Sii-
linjärven kohdalla  haarautuva  pitkä  harjujakso. Viljelyksiä  on  jonkin verran 

 alavilla rantamailla.  Kunta kuuluu Kuopion  lehtokeskukseen  ja sen  kasvilti-
suus  on  poikkeuksellisen vehmasta. 

Valtatie  5  seuraa etelä-pohjois-suuntaista  harjua  ja sen  ympäristössä  on 
 ajoittain karua  männikköä.  Tien poikkileikkaus on  leveä. Linjaus  kaartelee 

 loivasti  ja  hieman liian  suurimuotoisesti  maastossa.  Soranottoalueita  on  tien 
vieressä useita. Tietä  levennetään Hoikin  risteyksestä etelään päin,  ja  le-
vennyksen  aiheuttamista maisemallisista haitoista  on  huolehdittava. 

Moottoritien ongelmia ovat  tasauksen  korkeus  ja  tien tekemä haava ympäril- 
lä olevaan maisemaan.  Kaistojen  väliset  kaiteet  ovat esteettinen häiriö,  ja 

 kaistojen  väliin kaipaisi  pensasistutuksia. Liittymäalueiden  laajuus  ja  niiden  
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jäsentymättömyys  luovat ongelma-alueita. Siilinjärven keskustan kohdalla 
moottoritien liittymä  on  suorastaan valtava,  ja sen  alueiden jäsentäminen  on 

 tarpeen. Kasvillisuudella voisi toistaa liittymän ramppien geometrisia muoto-
ja,  ja  korostaa  sen  ihmisen luomaa muotomaailmaa. Avoin tila voisi olla 
säilyttämisen arvoinen. 

Harjujen soravaroja  on  käytetty ronskisti hyväksi, mikä  on  näkyvissä teiden 
varsilla.  5-tien  ja kantatien  75  liittymäalueen  muutenkin valtavaa mittakaa-
vaa korostavat puuttomat soranottoalueet, joita  on  yritetty maisemoida. 
Risteysalueella soranoton jättämiä haavoja ei ehkä kannattaisi yrittääkään 
peitellä, vaan päinvastoin korostaa niitä esim. maataiteen keinoin  ja  luoda 
alueelle monumentti, joka kertoisi vaikkapa ihmisen  ja  luonnon 
"vuorovaikutuksesta". Siilinjärven risteysaluetta sopivampaa kohdetta  kan-
taaottavalle ympäristötaiteelle  on  vaikea löytää, varsinkin kun täysin luon-
nonmukainen maisemointi tuskin onnistuu, vaan soran louhimisen jättämät 
jäljet jäisivät joka tapauksessa näkyviin ainakin pitkiksi ajoiksi elleivät jopa 
lopullisesti. Siksi kannattakin käyttää mielikuvitusta mietittäessä soranotto-
alueiden tulevaisuutta. 

Kantatie  75  saapuu idästä Siilinjärvelle.  Tien  linjaus  on  jäykkä  ja  maisema- 
rakenteen vastainen, mutta  sen  rytmi  ja  näkymät ovat hyviä. Lähestymis-
jakso keskustaan  on  mittakaavaltaan  kovin  suuri. 

Länteen päin johtavan kantatien  77  itäpäässä  ongelmana ovat tien reunas-
sa sijaitsevat soranottoalueet, jotka eivät maisemoinnista huolimatta vielä 
ole sulautuneet maisemaan.  Tien  rytmi  on  hyvä, mutta geometria jäykkä. 

Maantie  559  rytmittyy  silti mainiosti: tiellä vuorottelevat hauskasti suljetut  ja 
 laajat maisematilat.  Tien  taajamanomaisuutta  kannattaa korostaa,  ja  tien  ja 
 kevyen liikenteen väylän väliselle tyhjälle kaistalle istuttaa esim. pensasai-

danteita kaventamaan tietilaa. 
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8.16  Sonkajärvi  

Kuva  8/27  Sonkajärvi  
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Kuva  8/28 5-tie  kulkee Sonkajärvellä suurimuotoisen maiseman halki. 

Sonkajärven tieympäristössä  (vt  5  ja kt  87) on 4  muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettua kohdetta. Linja-ahon (MU2), Hiekkapakan (MU3), Venäjänjär

-yen  (MU6)  ja Lahnakankaan (MU4) kivikautiset asuinpaikat  sijaitsevat kaikki 
viitostien varressa. Sonkajärven kirkonkylässä kantatien  87  varressa olevat 
kohteet ovat taasen luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Tavisuo  (5) on  soi-
densuojeluohjelmaan kuuluva alue, joka  on  myös seutukaavassa suojeltu 
(SU). 

Sonkajärvi kuuluu suurimmaksi osaksi Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, 
mutta pohjoisimmilta osiltaan  se  vaihettuu  jo  Vaara-Karjalan suurimittakaa-
vaisiksi mäkimaisemiksi, joilla vaarojen poimuissa  on  laajoja soita. Kunnan 
eteläiset  ja lounaiset osat  ovat pienten järvien elävöittämää vaihtelevan 
kumpuilevaa mäkimaata. 

Valtatie  5  kaartelee  loivasti harvaan asutussa  ja  mittakaavaltaan suuressa 
mäkimaisemassa. Ympäristö  on  ilmeeltään vaatimatonta: kitukasvuista 
männikköä  ja  pieniä soita. Tasaus  on  hyvä,  ja  tien leveä poikkileikkaus so-
veltuu maiseman suurpiirteiseen muotomaailmaan.  Tien  suuntaisesti  on 

 pitkiä näkymiä, mutta ympäristö  on  enimmäkseen suljettua  ja  yksitoikkoista. 
Kohokohtia ei ole. 

Kantatie  87  kulkee kovalinjaisena  ja  korkealle tasattuna. Kauniit näkymät 
rytmittävät tietä. 

Maantiet  5861  ja  5863  ovat näkymiltään hyviä, mutta ilmeeltään epäsiistejä 
teitä, jotka kaipaavat tien reuna-alueiden siistimistä.  
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8.17  Suonenjoki  

Kuva  8/29  Suonenjoki 

Suonenjoen kunnan kautta kulkevan tarkasteltavan päätiestön (valtatie  9, 
 kantatiet  72, 69  ja paikallistiet  1 61 94, 1 6201)  ympäristön luonnon  ja  kult-

tuurihistorian arvokohteita  on  yhteensä  20  kpl.  Seutukaavassa suojeltua 
Suonenjoen rautatieasemaa (SRi) lukuunottamatta kaikki muut  19  kohdetta 
ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita. 

Itse Suonenjoki  (2)  ja Kirjosuon-Suursuon luonnonsuojelulain  nojalla rauhoi-
tettu suoalue  (1)  kuuluvat valtatien  9  ympäristöön. Suonenjoelle ei ole tiestä 
suurempaa haittaa, ylittäähän valtatie joen kaupungin keskustan kohdalta. 

 Sen  sijaan Suurisuon alue  on  pirstoutunut itäosastaan tien halkaistessa 
 sen. Tiepenger  jakaa näin suon kahteen osaan  ja  vähentää  sen luonnonti- 
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kea  idästä  on  tien mittakaava liian suuri: kaupungin olemassaoloa ei edes 
huomaa, ennen kuin  on  jo  ohittanut risteyksen. Risteystä tulisi korostaa istu-
tuksin. Puiden istuttaminen porttiaiheiksi mäille  ja  asutuksen liepeille tekisi 
tiellä ajamisesta mielenkiintoisemman. Kaupungin länsipuolella tieympäristö 
muuttuu asumattomaksi, karuksi  ja  mäntyvaltaiseksi,  ja  maasto vaihettuu 
nopeasti jylhäpiirteiseksi  ja  soiseksi moreenimäkimaastoksi.  Tien  linjaus  on 

 hyvä, mutta rytmi huono.  Tien  tasaus  on  korkea.  Se on  monelta kohdaltaan 
linjattu kulkemaan sivuten kapeita järviä, joille avautuvat näkymät ovat  tu-
kossa.  Puita  ja  pensaita kannattaa ehdottomasti harventaa vesistönäkymi

-en  tieltä: siten valtatien  9  länsiosasta tulee helposti rytmiltään  ja  näkymil-
tään  oivallinen  ja  omintakeinen  tie. 

Kantatien  69  alkuosa Rautalammille päin  on rytmiltään  hyvä  ja  linjauksel-
taan  jäykkä  tie,  jonka tasaus  on  korkea.  Tie  noudattelee maaston muotoja 
mukavasti, mutta näkymien avaaminen parantaisi sitä paljon. 

Kantatie  72  sijoittuu Savonselän soisille, hiekkaisille  ja  loivapiirteisille  veden
-jakajaseuduille.  Sitä ollaan parhaillaan leventämässä sekä paikoin suoris-

tamassa,  ja  tietöiden  vielä ollessa käynnissä  on  tien ympäristö melkolainen 
raiskio. Kutumäen  ja  Pörölänmäen  paikallisesti arvokkaat kylät sijaitsevat 
epäonnekseen juuri tietöiden  alla, ja  suoristamisen  lopullista vaikutusta ky-
lämiljöisiin  on  vaikea arvioida. Kutumäellä vanhan tien linjaus  on  hieno,  ja 

 näkymät uljaat järven  ja sen  takana kohoavien metsäisten mäkien yli.  Tien 
 ympäristöä tulisi käsitellä hellävaroen  jo  leventämisvaiheessa,  sillä  hiekka- 

kankaan kasvillisuus  on  herkkää  ja  vaikeasti uusittavissa. Kantatien varrella 
sijaitsee useita soidensuojelualueita. 

Suonenjoen keskustasta lisvedelle johtava maantie  545  kulkee suoraksi 
linjattuna teollisuusalueen vieritse  ja  antaa vaikutelman takapihasta.  Tien 

 länsipuolella  on  varsin  viehättävää puutaloasutusta,  ja  tien voisi liittää siihen 
esimerkiksi tien itäpuolelle istutetuin katkelmallisin puurivein. Yleisvaikutel-
ma  on epäsiisti.  Istutusten  ja  esim. puistometsän  suunnittelu tien  ja  teolli-
suusalueiden väliin tekisi ympäristöstä  ja  asutun näkölsen - nyt miljöötä 
hallitsee teollisuus. 

Paikallistieltä  15290 on  näkymiä monipuolisesti  ja  tie rytmittyy  hyvin.  Tien 
 varressa olevaa asutusta voisi korostaa puuistutuksin,  ja sen  lähiempäristön 

 kasvillisuutta raivata paikoitellen 

Paikallistiet  16194  ja  16193  muodostavat hevosenkenkälenkin valtatien  9 
eteläpuolitse  Suonenjoen keskustan halki. Ne ovat linjaukseltaan  ja  rytmil-
tään  oivallisia pikkuteitä,  ja  ikään kuin  osa  ympäröivää monipuolista  ja  veh-
reää  maisemaa. Asutuksen kohdalla vaivaa lievä epämääräisyys. Aidat, 
kasvillisuus  ja  aidanteet rajaisivat tietilaa,  ja  viherkaistoille  voisi istuttaa 
pensaita  tai  puita, jotka kaventaisivat tien póikkileikkausta. 
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8.18  Tervo  

Kuva  8/30  Tervo 

Tervon kunnan kautta kulkevan maantien  551  varteen  jää  kaikkiaan  9  ym-
päristön arvokohdetta. Paikallisesti arvokas Hautomäen mäkiasutusmaise

-ma (1)  sijoittuu tien pohoispuolelle. Kirkonkylän länsipuolella  on Pohjalam-
men linnustonsuojelualue (2).  Tämä seutukaavan suojeluvaraus (SU)  on 
umpeenkasvava  osa Pienilanden ja Riitlammen  välistä vesistöä.  Tie  kulkee 
Pohjalammen ruovikkoisen lintulanden pohjoispuolella penkereellä. Landen 
umpeenkasvaminen  on  nopeutunut osittain tiepenkereen vaikutuksesta, 
koska  se on  katkaissut  veden  virtauksen Pienilanden  ja Riitlammen  välissä. 
Keskustaajaman ympäristössä  on  myös kaksi muinaismuistoa. Mäntyran-
nan (MU6)  ja  Keskikoulun (MU7) kohdilta  on  löydetty kivikautisia asuinalu-
eiden jäänöksiä. Muinaismuistolain nojalla rauhoitettu Haringan kivikautinen 
asuinpaikka (MU1) sijaitsee aivan maantien  551  vieressä. Paikallisesti ar-
vokas Knuuttilan Tervaleppäkorpi sijaitsee  n. 300  metrin päässä tiestä, 
josta nykyisellään ei ole sille haittaa. 
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Maiseman hallitsevina piirteinä Tervon kunnan alueella ovat luoteesta 
kaakkoon suuntautuneet järvenselät, joista suurimmat ovat Nilakka  ja  Ras- 
vanki. Alue kuuluu  nk.  Keiteleen mäkimoreenialueeseen,  ja  siellä  on  run-
saasti drumliineja, jotka korostavat alueen luoteesta kaakkoon suuntautu-
nutta luonnetta. 

Maantie  551  saapuu Tervoon lännestä kovalinjaisena pienten peltolaikkujen 
rytmittämänä. Itse keskustaan saavutaan yli  sillan, jolta  on  hienoja näkymiä 
ympäröivälle vesistöalueele.  Tien  eteläpuolella olevan kirkonkylän ohitse 
ajaa huomaamatta - keskusristeyksen korostaminen ilmoittaisi kylän Iähei-
syydestä. Tervon itäpuolen soisella  ja  tasaisella jaksolla  tie on levennetty 

 lentokoneiden varalaskupaikaksi, joka  on  kovin jäsentymätön  jakso. Tämän 
jälkeen Karttulan rajalle saakka  on tie  ongelmallinen: linjaus  on  jäykkä,  ja 

 suljettu, metsäinen  ja pusikkoinen  reuna tekee tiestä persoonattoman  ja 
 kaikkialla samannäköisen. Tienvarsien kasvillisuuden suunnittelu  ja  hoita-

minen  on  tällä jaksolla ensisijaista.  

Kuva  8/31  Maantien  551  koivikkoista  ympäristöä Tervossa. 
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8.19  Tuusniemi  

Kuva  8/32  Tuusniemi  

Tuusniemellä  olevat luonnon  ja  kulttuurihistorian  arvokohteet  (5  kpl)  sijoittu-
vat valtatien  17  varteen.  Kivikautisia asuinsijoja  on  kandessa paikassa: 

 Talvilandessa  (5)  ja  Mustosessa  (4).  Molemmat kohteet ovat kauempana 
tiestä.  Orivaarun  144  ha:n  alue  (1) on  maaperän  ja  rantojen suojelukohde. 
Tällä alueella  on  myös runsaasti uhanalaista  kasvilajistoa.  Tien  varressa 
sijaitsee myös  suoluonnoltaan  ja maisemaltaan  arvokas  Silmäsuon  alue  (2), 

 joka  on  myös  seutukaavan  suojelukohde  (SU). 

Tuusniemen pinnanmuodoiltaan  vaihtelevia  moreenimäkimaita  reunustavat 
suuret järvet: Juojärvi,  Rikkavesi  ja Kaavinjärvi.  Metsäistä maastoa  pilkutta

-vat  monin paikoin myös pienemmät järvet  ja lammet. Harjujaksoja  on  kaksi, 
joista suurempi kulkee luode-kaakko  -suuntaisena valtatien  17  reunusta

-mana.  

Harjun reunaa myötäilevä valtatie  17 on  Tuusniemen  länsipuolella  geomet- 
rialtaan  pääasiassa onnistunut, loivasti  kaarteleva.  Karu  harjumännikkö  on 

 hallitsevana ympäristönä.  Tie  sivuaa useita kertoja  järvenrantaa,  ja pensoit- 
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tumisen  estäminen  on  tärkeää varsinkin niillä kohdin. Juojärvelle olisi komei-
ta, pitkiä näkymiä, jotka kannattaa vapauttaa puuston takaa. 

Valtatie  1 7  sivuaa keskustaa  sen  eteläpuolelta tasaukseltaan korkeana,  ja 
sen  ympäristö  on  epämääräinen;  tie  ei oikein kuulu ympäristöön, joka ikään 
kuin kääntää sille selkänsä. Keskustan tuntumassa olevat peltoaukeat ovat 
hienoja. Istutuksia voisi lisätä liittämään tietä ympäristöön paremmin. Vesis-
tönäkymien avaaminen korostaisi vedestä nousevan harjun olemusta. 

Tuusniemen  itäpuolella peltotilkkuset  ja  asutus luovat rytmiä maastossa 
luontevasti polveilevalle tielle, jonka linjaus  vie  sitä pääasiassa suljetussa 
tilassa. Näkymien ylläpitäminen  on  tällä tiejaksolla tärkeää. Tasaus  on  hyvä. 
Valtatien mittakaava ori maastoon soveltuva,  ja tiejakso  on  maisemiltaan 

 monipuolinen esitellen luontoa yksipuolisesta harjukasvillisuudesta koivuval-
taiseen ylenpalttisen rehevään lehtometsään. Valtatiessa  17 on  ainesta 
matkailutieksi, mitä silmällä pitäen tieympäristön hoito kannattaa järjestää. 

Maantie  566  kulkee Tuusniemen luoteisosassa yleisilmeeltään vehmaana. 
Laukka-ahon  ja Poutilanmäen  kylät ovat kauniita kohokohtia tielle, joka ei 
tarvitse erityisempiä toimenpiteitä.  

8.20  Varkaus  

Kuva  8/33  Varkaus  
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Puurtilan  taajamassa kulkevan pt:n  1 6367  luonne vaihtelee. Välillä mitta-
kaava  on  suuri  ja  linjaus jäykkä, mutta saavuttaessa asutuksen lähelle  se 

 pienenee,  ja  tie on  kauniisti raittimainen talojen reunustaessa sitä. Yleisilme 
 on  hajanainen,  ja  talojen liepeille voisi istuttaa yhtenäistämään leikattuja 

pensasaitoja  tai  vapaasti kasvavia kukkivia pensasaidanteita. Vehmautta  on 
liiaksikin,  ja  monet näkymät  mm.  vesistöön ovat peittyneet puiden taakse.  

Mt 453  Varkauden länsipuolella  on  pieni  ja  mukava taajamatie.  Se on geo-
metrialtaan  hyvä,  ja  tarvitsee ainoastaan tienvierustojen kasvillisuuden  har-
ventamista.  Taajama-al ueen viherkaistat  kaipaavat  n urmipin nan  sijasta 
pensaita  tai pienpuita,  jotka kaventaisivat tietilaa  ja rajaisivat  sitä.  

Mt 4681 on linjaukseltaan  aivan hyvä, mutta ympäristöönsä nähden hieman 
liian suuri mittakaavaltaan. Näkymiä avautuu vähän,  ja  niitä kannattaisi 
avata siivoamalla tien sivustojen rehevää kasvillisuutta. Tiejakso  on  moni-
puolinen.  

8.21  Varpaisjärvi 

Varpaisjärven  pieni kunta sijaitsee valtatie  5  itäpuolella alueella, jolla ei ole 
yhtään vilkkaammin liikennöityä tietä, joten sitä ei oteta mukaan tähan tar-
kasteluun.  Savo-Karjalan tiepiirin maaseututaajamajulkaisussa  on  käsitelty 
itse taajaman keskustaa laajemmin.  

8.22  Vehmersalmi 

Vehmersalmen  kunnan alueella ei ole yhtään sellaista tietä, jonka vuoro-
kausiliikenteen määrä ylittäisi  1000  ajoneuvoa, joten myöskään Vehmer

-salmi  ei ole tarkastelussa mukana. Taajaman keskustaa  on  käsitelty tar-
kemmin yllä mainitussa uudessa julkaisussa. 
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8.23  Vesanto  

Kuva  8/34  Vesanto 

Vesannon  kuntakeskus  sijaitsee maanteiden  551  ja  545  risteyskohdassa. 
 Tarkasteltavan tiestön varressa  on  kaikkiaan  4  kulttuurihistoriallisesti  tai 

 luonnonsuojelullisesti  arvokasta kohdetta.  Kulmakylän maisemaltaan  arvo-
kas  mäkiasutuskylä  (1) on  otettu mukaan tarkasteluun, vaikka  se  sijaitsee- 
kin  yli kilometrin päässä  päätiestöstä. Vesamäen mäkiasutuskylä  (2)  sijait-
see  mt:n  545  tieympäristössä. Vesamäen  kylän alueella  on  myös  luon  non

-muistomerkkinä  rauhoitettu raita  (LM8).  

Maantien  551  vieressä kasvaa lääninhallituksen  rauhoittama pylväskuusi 
 (LM 1).  Kivikylässä  taasen kasvavat  Kivisilmän  mänty  ja keppikuusi (LM4). 
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Kuva  8/35  Maantien  545 jäsentymätÖntä lähiympäristöä  sekä komeaa pel-
tomaisemaa Vesannoila. 

Vesannon alueen maisemille  on  luonteenomaista voimakas  suuntautunei-
suus  luoteesta kaakkoon. Kunnassa  on  runsaasti  moreenimuodostumia, 

 joista tyypillisiä ovat  drumliinit  ja  niiden muodostamat laajat kentät.  Pinnan- 
muodot  kapeiden  ja  pitkien  järvialtaiden  lomassa  ovat vaihtelevia. 

Vesannon kirkonkylään lännestä vievä maantie  551 on  linjaukseltaan  mie-
lenkiintoinen  ja  yleisilmeeltään  vehmas  tiejakso,  jonka varrella  on  monen-
laisia kiintopisteitä sopivin väliajoin  rytmittämässä  tietä. Tasaus  on  välillä 

 turhan  korkea. Vesannon itäpuolella  tie on  linjattu maisemarakenteen  vas-
taisesti, tien ympäristö  on  metsäistä  ja  suljettua  ja sen  varrella  on  harvaksel-
taan  haja-asutusta.  Linjauksessa  hallitsevat suorat  tieosuudet,  joita rytmit

-tävät  harvakseltaan  peltolaikut.  Hieman Vesannon pohjoispuolella  on  ko-
mea tien reunassa yksin kasvava suojeltu  pylväskuusi.  

Keskustan alue  on  olemukseltaan  asvalttinen  ja  jäsentymätön.  Varsinainen 
keskusta  on  tiivis  ja  pieni, mutta  sen  suoraan tiehen  rajautuneet asvaittipin-
nat  ovat suhteessa ympäristöönsä liian suuria. Vesannon keskusta kaipaa 
vihreyttä  ja  yhdistäviä elementtejä jäsentämään rakennetta. 

Maantie  545 on  geometrialtaan  hyvänä kauniissa kulttuurimaisemassa kul-
keva  tie,  joka kaipaa ainoastaan avoimien  peltotilojen  keskelle puita määrit-
telemään tilaa  ja  taajamassa istutuksia  pyörätien  ja  ajotien  kaistan väliin.  
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8.24  Vieremä  

Kuva  8/36  Vieremä  
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Vieremän  kunnan poikki kulkevan valtatien  19  varressa  on  yhteensä  12 
 ympäristön  arvokohdetta. Salahmin  kylän kohdalla valtatie  19  sivuaa  Jyl-

hänkoskien  16  ha:n  kokoisen joki-  ja koskiluonnon  seutu kaavan suojelu- 
aluetta  (1)  sekä paikallisesti arvokasta  Salahminkoskea  (9).  Vieremän  kir-
konkylän itäpuolella oleva kulttuurimaisema  (2) on  paikallisesti arvokasta 
ympäristöä. Kunnan pohjoisosassa olevat  suoluonnoltaan  ja kasvillisuudel-
taan  arvokkaat alueet laajojen  suoalueiden  keskellä.  Saarisuo  (5)  kuuluu 
valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan, josta syystä  se  onkin seutukaa-
vassa suojeltu kohde  (SU).  Tämän alueen itäpuolella eli siis lähempänä 
valtatietä sijaitsevat  Kurkisuon  (3)  ja Konolanmäen  (4)  kasvillisuudestaan 

 arvokkaat alueet.  

Vieremän  kirkonkylän kohdalla  vt:n  19  varressa olevat  Hakkalanharjun  kivi- 
kautinen asuinpaikka  (MU1)  sekä  luonnonmuistomerkkinä  suojeltu  Räisälän 

 mänty  (LM1)  kuuluvat myös ympäristön  arvokohteisiin. 

Vieremän  kunnan pohjoisosa  on  suurten soiden  ja  tasaisten  pinnanmuoto-
jen luonnehtimaa  aluetta,  ja  se  kuuluu Suomenselän vedenjakaja- 
alueeseen.  Eteläosaa  hallitsevat pienet järvet  ja  joet sekä niiden ympärille 
syntyneet kylät sekä pellot.  Maisemakuva  on  valtaosin vaihtelevaa metsäis-
tä  mäkimaata.  Kunnan  keskiosia  halkoo pitkä  harjujakso.  

Valtatie  19  kulkee  Vieremän pohjoisosien  tasaisessa, loivasti  kumpuilevas
-sa  Suomenselän maisemassa  linjaukseltaan  turhan  suorana.  Tien  tasaus 

 on  korkea  ja pientareet  leveät. Ympäristö  on  vaatimatonta  ja  koostuu lähin-
nä  koivuvaltaisesta  nuoresta metsästä.  Alavissa  kohdissa  on  pienialaisia 

 soita. Tietä  leventävät pientareen  vieressä olevat  sähkölinjat.  Näkymiä tus-
kin avautuu,  ja  maiseman  monotonisuus  on  ongelmallista, joskin muutama 
komea suo  on  aivan tien vieressä.  Tie on  ongelmallinen Pohjois-Vieremästä 
aina  Salahmiin  saakka, jossa autoilijan eteen avautuu kerrassaan komea 
kulttuurimaisema. Näkymien säilyminen  on  tärkeää.  Salahmin tienhaaran 

 kohdalla  on  ryhmä  uljaita  mäntyjä, joiden  alla  olevat nuoret koivut kannattaa 
poistaa: männyt ovat upeita  yksittäispuina! Salahmin  pohjoispuolella  on 

 kolmen kilometrin mittainen lentokoneiden  varalaskupaikka.  

Tien  vierustalla  on  paljaita  levähdyspaikkoja. Metsäiset  jaksot ovat yksitoik-
koisia, mutta  viljelyaukeat Vieremän  kirkonkylän kohdalla  ja Karankajärvellä 

 ovat sitäkin komeammat, joskin tien  piennarluiskat  ovat leveät kauttaaltaan. 
 Aukeiden  tilojen kohdalle tien reunaan voisi istuttaa  yksittäispuita,  ja penke

-reiden kasvillisuutta vaihtaa.  
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9  Yhteenveto  

9.1  Luonto  ja  kulttuurihistoria  

Savo-Karjalan tiepiirin liikenneympäristön tilan tarkastelu toimii pohjatietona 
jatkossa tehtäville tarkemmille selvityksille. Tämä yteisluontoinen selvitys  on 

 tiivistetty  ja jäsennelty perusopas tieympäristön arvokohteista,  niiden sijain-
nista, luonteesta, suojeluasteesta sekä tärkeimmistä niihin kohdistuneista 
vaikutuksista. Tärkeimpien  ja  lähinnä tietä sijaitsevien kohteiden suojelemi-
seksi  on  esitetty myös yleisluonteisia ohjeita. 

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

 Vain  tällä tavalla pystytään turvaamaan  Savo-Karjalan tiepiirin päätiestön 
ympärillä oleva monipuolinen luonto  ja rikas kulttuuriympäristö.  

Tien  aiheuttamien ympäristömuutosten riski  on  suurin ovat niillä tieosuuksil
-la,  joilla  on  runsaasti erityyppisiä suojelualueita  tai  -kohteita. Erityisesti kun-

tien  ja  kaupunkien keskustojen läpi kulkevien teiden varsilla  on  runsaasti 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia  ja  maisema-alueita. 

Liikenneympäristön  tilan selvityksen jatkotyönä tulee tutkia tarkemmin työs-
sä esitettyjen  ja  myöhemmin päivitettävien ympäristön arvokohteiden mer-
kittävyyttä, nykytilaa sekä tien niille aiheuttamaa haittaa.  Em.  työ edellyttää 
maastossa tapahtuvaa inventointia. Päivitetty tieto tiepiirin liikenrieympäris-
tön tilasta sekä  sen tarkentaminen maastokäynnein  takaavat ympäristön 
arvokohteiden säilymisen.  

9.2  Maisema 

Kuopion lääni  on  maisemallisesti vaihtelevaa aluetta - sijaitseehan  se  mo-
nen eri maisema-alueen rajalla. Tieympäristön luonne vaihtelee  sen  mukai-
sesti läänin eri osissa,  ja  tiet tarjoavat vaihtelevia kuvia maisemista. Valtatie 

 5 on  etelästä pohjoiseen kulkevana läänin tiestöllinen selkäranka. Tässä 
selvityksessä  on  tutkittu teiden suhdetta maisemarakenteeseen  ja sen  omi-
naispiirteisiin, näkymiin, kasvillisuuteen sekä erilaisiin rakenteisiin. 
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Kuva  9/1  Maaningan alueella  on  komeaa  viljelymaisemaa.  Kanta  tien  77 
 ympäristön hoitaminen peltojen kohdalla  on  keskeinen tehtävä.  

Teiden hoidon  ja  parantamisen kannalta maisemallisesti keskeisiä alueita 
 on  useita. Kokonaisuutena keskeisin alue  on  valtatien  5  ympäristö etelästä 

ainakin lisalmelle saakka. Tällä tiellä painopisteet ovat etenkin Kuopion  ja 
 Siilinjärven välillä sekä Iisalmen ympäristössä, mutta  koko tiejaksoa  on  pa-

rannettava  sen  nykyistä  ja  tulevaa voimakasta käyttöä silmälläpitäen. Valta-
tien  5  ongelmana  on  monin paikoin kovalinjaisuus sekä korkea tasaus, joka 
erottaa tien maisemasta; tien mittakaava  on  liian suuri ympäröivään maise-
maan. Tietä parannettaessa  on  kiinnitettävä huomiota erityisesti luiskiin  ja 

 tien lähiympäristöön. Hyvin valitulla kasvillisuudella  on tie  mandollista sitoa 
maastoon paremmin,  ja aukeissa peltomaisemissa  tien korkeus ei häiritse 
niin pahoin. Tieympäristön erilaisia piirteitä  on  syytä korostaa kautta linjan. 

Keskeisimpiä yksittäisiä alueita ovat paikat joissa  on  jatkuvasti ihmisiä eli 
taajamat  ja  muut asutustiivistymät. Taajamien kehittämisessä  on  lähdettävä 
ympäristön luonteesta sekä paikallisesta kulttuurista  ja  sitä kautta selkiytet-
tävä hajanaista rakennetta  ja  etsittävä persoonallista ilmettä. Tiestö  ja  ra-
kentaminen kytkeytyvät toisiinsa välittävien elementtien kuten kasvillisuu-
den, materiaalien, pintojen  ja  rakenteiden avulla. Luonteva keino toteuttaa 
parannuksia  on  etsittävä kustakin paikasta  jo  olevien rakenteiden ehdoilla. 

Läänin pääteiden varteen sijoittuvien valtakunnallisesti  ja maakunnall isesti 
 arvokkaiden maisema-alueiden hoitoon  on  kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Näitä alueita ovat Paukarlanden rantakylä Leppävirralla  ja Maaninkajärven 
 ympäristö sekä Kutumäen  ja Pörölänmäen  kylät Suonenjoella. Alueilla  on 
 mietittävä tien lähiympäristöä, tien liittymistä maisemaan,  millä  keinoilla  ko- 



Liikenneympäristön  tila: Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 	 95  
YHTEEN  VETO  

rostettaisiin  ympäristön ominaispiirteitä tieltä katsottuna  ja toisaatta  kuinka 
 tie  saataisiin sovitettua entistä paremmin maisemaan. Keinoja ovat näky-

mät, puut  ja matalammat  istutukset harkituissa paikoissa sekä luiskien 
kasvittaminen paikkaan soveliailla kasveilla  ja  ehkä niiden muotoilu. Tieym-
päristön rakenteiden paikkojen  ja ulkoasujen  on  oltava erityisen mietittyjä. 
Komeita, muttei missään erityisesti mainittuja viljelys-  ja  kulttuurimaisemia 

 on  monin paikoin,  ja  myös niitä  on vaalittava  edellä mainituin keinoin. 

Vaikeimmat  ongelmat liittyvät korjaamattomissa oleviin asioihin eli tien linja-
ukseen  ja  sijoittumiseen maisemaan sekä tasaukseen. Tieympäristön yksi-
puolisuus  ja  näkymien puuttuminen  on  ongelmana monin paikoin asumat-
tomassa maisemassa, esimerkiksi läänin koillisissa  ja luoteisissa  osissa 
valtateillä  5  ja  19  Sonkajärvellä  ja Vieremällä,  mihin  on  vaikea keksiä  kor-
jaamiskeinoa. Sen  sijaan tien lähiympäristön kasvillisuudella  ja  hoitamisella 
voidaan varsinkin asutussa ympäristössä saada paljon parannusta aikaan, 

 ja  tie  liittymään ympäristöönsä paremmin. 

Tiejaksoja,  jotka  on linjattu  hyvin  ja  joilta avautuu monipuolisia näkymiä,  on 
 tasaisesti ympäri lääniä etenkin itäosan pienipiirteisessä maisemassa 

alempiluokkaisilla teillä, jotka ovat vähemmän liikennöityjä  ja sen  vuoksi ka-
peampia  ja  maisemaan paremmin sovitettuja. Tällainen  tie on  esimerkiksi 
Kaavilla maantie  573,  jonka linjaus  ja  suhde maisemaan ovat erinomaiset. 
Harvakseltaan asutussa maaseutu maisemassa  tie rytmittyy  yleensä hyvin 
tien molemmin puolin sijoittuneilla viljelyksillä  ja  rakennuksilla. Mitä van-
hempi  tie on,  sitä paremmin maisema  on  yhteistyössä  sen  kanssa,  ja  uudet 
rakenteet ovat syntyneet sekä maiseman että tien ehdoilla. 

Korjaamis-  ja hoitotyöt  on  syytä aloittaa keskeisillä  ja  paljon käytetyillä  tie-
osuuksilla,  joista tärkein  on  valtatie  5  kokonaisuutena, painottuen Kuopion 
ympäristöön. Toinen painopiste  on  taajamissa  ja  muissa asutuskeskittymis

-sä,  joiden tiestön  ja  teiden ympäristön kehittämisen  on  oltava tärkeänä ta-
voitteena. Myös arvokkaiden kulttuurimaisemien läpi kulkevien teiden hoito 

 ja  parantaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä toimenpiteitä. Tulevaisuutta 
ajatellen  on  syytä ajatella tehtäviä toimenpiteitä  koko  läänin alueella yhte-
näisinä kokonaisuuksina  ja  tehdyn toimintasuunnitelman mukaisesti toteut-
taa tieympäristön parannuksia vähitellen. 
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LIITTEET 

TIELAITOS,  Savo-Karjalan tiepiiri 
Liikenneympäristön  tila: Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 
Kuopion lääni  
Kuntakohtainen  luettelo ympäristön  arvokohteista 

nro 	kohteen juokseva numero 

tielk. 	tieluokka 	Vt 	valtatie 
kt 	kantatie 
mt 	maantie  
pt 	paikallistie  

kunta 	kunnan nimi 

karttanro.  kohteen numero kartalla 

tyyppi 	kohteen tyyppi 	lu luontokohde 
ku  kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde  
es esihistorialisesti  arvokas kohde 

luonne 	kohteen luonne uhk uhanalainen kasvilaji 
uhe  uhanalainen elälnlaji  
s  suot  
le  lehdot 
ka  muu arvokas kasvillisuuskohde  
ha  harjut  
v vesialueet  
g  geologia 

lintuvedet 

arvolk. 	arvoluokka 	I  lailla suojeltu alue  tai  kohde  
Il  valtakunnallisissa suojeluohjelmissa oleva  tai  muutoin 

valtakunnallisesti  tai  kansainvälisesti arvokkaaksi todettu kohde  
Ill vahvistetussa  seutukaavassa oleva alue  tai  kohde  
IV inventoitu  kohde, jolla maakunnallinen  tai paikkallinen  merkitys 

kaava 	seutukaavamerkintä 

lähde 	Lähdeluettelon lyhenteet: LH  
SK 

 YK 
kk  

MV  

Kuopion lääninhallitus 
Pohjois-Savon seutukaava 
Kyseisen kunnan yleiskaava 
Kuntakirjeen  kyselystä saatu tieto, 
ympäristönsuojelutoimiston selvitys 
Museovirasto, Kuopion museo 



TIELAITOS,  Savo-Karjalan  tiepiiri 
Liikenneympärlstön  tila: Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 
Kuopion lääni  
Kuntakohtaine',  luettelo ympäristön  arvokohteista 

nro tielk. tienro.  kunta  karttanro  tyyppi luonne kohde  arvolk.  kaava lähde  
1  kl  87  Iisalmi  1 ku ___________ Runnin kulttuuriympäristö,  n. 56 ha III [01 SK 
2 kt  _87_  Iisalmi  2 lu  I, ka  Keskimmäinen-Tismiö-Ylimmäinen,  173 ha H S SK 
3  vt - -  Iisalmi  3 ku  m Koljonvirran  historiallinen  taistelupaikka  Hl SU  SK 
4  vt - -  Iisalmi  4 ku  m Mansikkaniemi, museoalue  RI  -  [H 
5  vt - -  Iisalmi  5 ku ___________ Rohmulan pientaloalue,  20-30  luku,  museoalue  HI SU  SK 
6  Vt  5  Iisalmi  6 ku ___________ Kihmulan pientaloalue, museoalue  HI SU  SK 
7  Vt  5  Iisalmi  7 lu  I, ka  Pikku-Ahmo, lintuvesi,  34 ha,  Iso-Ahmo IH SU  SK 
8 kt  87  Iisalmi  8 lu ka Niskakosken  saari  2,5 ha RI  -  kk  
9  kl  87  Iisalmi  9 lu ka  Saarikosken saari  RI  -  kk  
10  kl  87  Iisalmi  10 lu ka Joutsenjoki  R/ -  kk  
11  kl  87  Iisalmi  11 lu  le limäki,  kärsinyt hakkuista  IV -  kk  
12  Vt  19  Iisalmi  12 lu  la  Peltolan  tapionpöytäkuusi, luonnonmuistomerkki - LH  
13  kl  87  Iisalmi  13 lu  I, ka Vedenpäänlahti - Säyneenluhta  (valtak. lintuvesiohjelma)  H -  kk  
14  Vt  5  Iisalmi  14 lu ka,  le Leppiranta,  luonnonsuojelualue,  0,2 ha -  [H 
15  Vt  5  Iisalmi  15 lu  v, ka Soinjärvet  ja  Välijoki,  punakukkaiset lumpeet  R/ -  kk  
16  Vt  5  Iisalmi  16 lu  m, ka Paloisvuorija Kilpivirta,  200 ha R/ VIi  SK 
17  Vt  5  Iisalmi  17 lu  I, ka Savonselkä,  Haukilahti,  valtak. lintuvesiohjelma  U -  kk  
18 mt  563  Iisalmi  18 lu  e Porosuo,  liito-oravan  esiintymisalue  RI  -  kk  
19 mt  563  Iisalmi  19 lu  v, ka, e, m Luupujoki - Kiurujoki  RI  -  kk  
20  Vt  - -  Iisalmi  LM3 lu ka  Uusitalon  "kylänmänty", luonnonmuistomerkki - LH  
21  Vt  - -  Iisalmi  uhk23 lu  k Punakukkainen umme,  Pieni  Soinjärvi - LH  
22  Vt  -  Iisalmi  SRi ku ___________  Suojeltu rakennus keskustan alueella  Hl SR SK 
23  Vt  - -  Iisalmi  SR2 ku ___________ Peltosalrnen  asemarakennus  HI SR SK 
24 mt  569  Juankoski  1 ku  m Kaunisharjun  tie IV - ymps.siht.  
25 mt  573 Kaavi  1 lu  g, s Lauttavuoren serpentiinikalliot  ja letto,  18 ha SU  SK 
26 mt  573 Kaavi  2 lu  s Lauttavuoren  suo (kohteen  rauhoittamaton  osa)  H -  [H 
27 mt  573 Kaavi  3 ku ___________ Luikonlanden pirttiniemi (viljelymaisema)  RI  -  [H 
28 ml 573 Kaavi uhkiO lu  k  Uhanalaisen kasvin kasvupaikka  RI  - LH  
29 mt  551 Karttula  1 lu  s Rainta-Rytkyn rantasuo,  9 ha HI SU  SK 
30 mt  551 Karttula  2 lu  le Vanhapaikan  lehto, lehto-orvokki,  1 ha RI  -  [H 
31 mt  551 Karttula  3 lu  I Itälampi, linnustonsuojelu,  448 ha H SU  SK 
32 mt  551 Karttula  4 lu  I Keihäsjärvi -Pitkäjärvi,  lintuvesi  IV - LH  
33 mt  551 Karttula uhkil lu  k Suovalkku,  järven rannassa  RI  - LH  
34 mt  551 Karttula LM13 lu ka Alapellon  mänty,  luonnonmuistomerkki - LH  
35 mt  551 Karttula MU4  es ___________ Uusipiha, kivikautinen  asuinpaikka,  Karttula  SM  SK 
36  kl  77  Keitele  1 lu ka Pahkamäen otsatupsu, luonnons.alue,  0,8 ha SL -  SK 
37  kl  77  Keitele  2 ku ___________ Pahkamäen mäkiasutuskylä  RI  - LH  
38  kl  77  Keitele  3 ku __________  Kirkonkylä,  P-Savolle  tyypillinen  järvenrantak.  III SU  SK 
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nro telk. tienro.  kunta karttanro  tyyppi luonne kohde arvolk.  kaava lähde  
39  kt  77  Keitele uhkiO lu  k  Ruskopiirtoheinä, Aimätin  rannalla  RI  - LH  
40  kt  77  Keitele LM1 lu ka Hirsikankaan  2  mäntyä -  [H 
41  kt  87  Kiuruvesi  1  lu ____________ Niemisjärvi, lintuvesiens. ohj.,  277 ha  Il  - LH  
42  mt  599  Kiuruvesi  2  ku ____________ Koskenkylä, maisemaltaan  arvokas kylä  Ill  SU  SK 
43  mt  7693  Kiuruvesi  3  ku ____________ Niemiskylä,  yli  40 talon  kyläkokonaisuus  IV AT  LH  
44  kl  87  Kiuruvesi MU3O  es  ___________ Myllypuro  I  SU2  SK 
45  kt  87  Kiuruvesi MU2  es  ___________ Korkeakangas, kivikautinen  asuinpaikka,  111k. III  SU2  SK 
46  kt  87  Kiuruvesi MU1  es  __________ Niemismäki, Lapinraunio  HI  SU2  SK 
47  mt  599  Kiuruvesi MU3  es  ____________  Koskenniska, kivikautinen asuinpaikka  Ml  SU2  Sk  
48  mt  599  Kiuruvesi MU4  es  ____________ Tuonelanharju, kivikautinen  asuinpaikka  HI  SU2  SK 
49 Pt 16081  Kiuruvesi MU33 ku ____________  Vanha pappila, päärak.  v. 1810 R/  -  [H 
50  vt  5  Kuopio  1  lu  s  Koijoen  korpi, puronvarsi  Hl SL-1,SU  SK,  YK  
51  vt  5  Kuopio  2  ju  m  Honkamäki  IV MU  kk  
52 vi 5  Kuopio  3  lu  s  Siltasuo  IV  -  kk  
53  vt  5  -  Kuopio  4  lu  s  Soidinsuo, avosuo  n. 20 ha Ill SL-1  YK  
54  vt  5  Kuopio  5  lu sIe Korsmäen  suot  ja  lehto,  osa  rauh., lehtojensuojeluohj.  SL-1,  SU  Sk,  YK  
55  vt  5  Kuopio  6  Iu  le  Korsmäen kanjoni, puronvarsilehto  III SL-1,  SU  Sk,  YK  
56 vi 5  kuopio  7  lu ka,m Vanuvuori, metsäluonto, aarniometsäkart,  kohde  Ill SL-1,  SU  SK,  YK  
57 vi 5  Kuopio  8  lu  le  Keinelänniemen  lehto UI  SL-1,  SU  SK,  YK  
58 vi 5  Kuopio  9  lu  m, le  Puijo,  osa  rauhoitettu, Iehtojes.ohj. maisema  I SL-1,  SU  SK,  YK  
59  mt  537  Kuopio  10  lu  m  Hiltulanlanden  kulttuurimaisema  R/  -  kk  
60  vI  9  Kuopio  11  lu ka  Keskitalon säästömetsä, rauh.  Is-lain  nojalla  I  - LH  
61 ml 551  Kuopio  12  lu  le  Kylmämäen  lehto, Iehtojensuoj. ohj.  Il  SL-1  YK  
62  mt  551  Kuopio  13  lu  le  Valkealammen  lehto, ositt. rauh., lehtojens. ohj.  I SL-1  YK  
63  mt  551  Kuopio  14  lu ka Haminavuori, metsäluonto, aarniom.  kari, kohde, eläimet  Ill SL-1,  SU  SK,  YK  
64 nit 555  Kuopio  15  lu  I  Kaislanenja Ryönänlahti  IV SL-1  YK  
65 ml 551  Kuopio  16  lu  m  Haminajanden  maisema-alue  IV  -  kk  
66 ml 551  Kuopio  17  ku ___________  Haminan hovi,  Wright-veljesten kartano  IV sr  kk  
67  mt  551  Kuopio  18  lu  s  Rainta-Rytky  Ill SL-1,  SU  SK,  YK  
68 ml 551  Kuopio  19  lu  m  Kyntöläisenmäki  R/  -  kk  
69 vi 17  Kuopio  20  lu  m  Jänneniemen viljelymaisema  IV  -  kk  
70 vi 17  Kuopio  21  lu ka Pohjalampi-Sourunlampi  IV  -  kk  
71 vi 17  Kuopio  22  lu  le  Majosensalon  lehto, lehtojensuojeluohjelman kohde  H SL-1,  SU  SK,  YK  
72 vi 17  Kuopio  23  lu ka  Suuri Majonen, aarniometsäkartoituksen kohde  R/  yR,  MU  kk  
73 vi 17(a)  Kuopio  24  lu ka Vaajasalmen  vanha käärmekuusi  I SL  LH  
74 vi 17(a)  Kuopio  25  lu  k  Vaajasalmen  keto, rauhoitettu, hirvenkellon kasvup.  I SL  LH  
75  vI  17(a)  Kuopio  26  lu  <a  Vaajasalmen tervaleppäkorpi,  rauhoitettu  SL  LH  
76 vi 17  Kuopio  27  lu  h  Silmäsuo-Kokonharju,  rauhoitettu,  n. 10 ha I SL  LH  
77  vI  17  Kuopio  28  lu  s  Lohilanden  suo  Ml SL-1,  SU  Sk,  YK  
78 vi 17  Kuopio  29  lu  s  Likosuo  (tien vieressä)  Hl SL-1,  SU  SK,  YK  
79 vi 17  Kuopio  30  lu h,k Sormulanvaara, harjumasmalo  IV SL-1,  SU  SK,  YK  
80 Pt 16417  Kuopio  31  lu  <a  Haukilampi-Savilampi, vesikasvillisuus  Hl SL-1,  SU  SK,  YK  

r 

(B 

3 
B): 

U) 
I.. 

0: 

C 
0 

0 

3 
B) 
(fl 
(B 
3 
B) 
B)  



nro tielk. tienro.  kunta  karttanro  tyyppi tuonne kohde  ii  kaava lähde  

81  Vt  17  Kuopio  32  lu  h  Laatanvaaru, harjuluonto  Ill SL-1,  SU  SK,  YK  

82  Vt  17  Kuopio  33  lu ka,  I  Kuukanlahti, vesikasvillisuus, linnusto  Hl SL-1,  SU  SK,  YK  

83  Vt  17  Kuopio  34  lu  I  Keskimmäineri-Likolampi,  valtak.  lintuvesiohjelma  Il  SL-1,  SU  SK,  YK  

84  Vt  17  Kuopio  35  lu ka Välisalmen pieksupetäjä,  rauhoitettu  SL  LH  

85  vt  17  Kuopio  36  lu  h, m  Riistaveden harjujakso, poikittaisharju  RI  -  kk  

86  vt  17  Kuopio  37  lu  m  Leppärannan  viljelymaisema  HI  -  kk  

87  Vt  17  Kuopio  38  lu  k  uhanalainen  kasvilaji  RI  -  kk  

88  vt  5  Kuopio  39  lu  m  Kallansiltojen  alue,  järvirnaisema  IV  -  kk  

89  Vt  5  Kuopio  40  lu  le  Neulalammen  lehto,  lehtojesuojeluohj.  H  SU,SL -1  Sk,  YK  

90  Vt  5  Kuopio  41  ku __________  Suojeltu rakennus  Hl Sr-i  YK  

91 vi 5  Kuopio  42  lu  le  Riihilammen  lehto,  lehtojensuojeluohjelma  U SL-i  YK  

92 vi 5  Kuopio  43  Iu  le  Matkusjärien  lehto,  lehtojensuojeluohjelma  Il  SL-i  YK  

93  vt  5  Kuopio  44  lu  m  Matkuksien  välinen  kannas,  järvimaisema  IV  -  kk  

94 vi  -  Kuopio  uhk lu  k  Uhanalaisen kasvin kasvupaikka  -  kk  

95  Vt  -  Kuopio  45  Iu  le  Vuorilammen  alue,  Iehtojesuoj. ohj.,tutkimuskäyttö  H SL-1,  SU  SK,  YK  

96  Vt  - -  Kuopio  46  ku ___________ Pitkälanden ent.  sahan voimalaitos  ja  piippu  IV Sr-i  YK  

97  Vt  - -  Kuopio  47  lu  le  Rasinmäen  lehto,  lehtojensuoj. ohj.  H SL-i  YK  

98  Vt  5  Lapinlahti  1  lu  v,  ka Mätäsjärvi,  arvokas  vesikasvilisuus,  56 ha  UI  SU  SK 

99 vi  - -  Lapinlahti  2  lu  I  Sulkava,  lintuvesi,  95 ha  UI  SU  SK 

100  Vt  -  Lapinlahti  -  3  lu  s, m,  Ulppaanlampi  Hl  SU  SK 

101  Vt  -  Lapinlahti  4  lu  I  Sonnilanlampi, lintuvesi  IV  -  kk  

102  Vt  -  Lapinlahti  5  lu  h, m  Haminamäki, harjuluonto, ulkoilualue  IV  VM  SK 

103  Vt  5  Lapinlahti  6  ku  m  Siikalanden  kylä  MI  -  kk  

104  Vt  5  Lapinlahti  uhk5 lu  k  uhanalainen  kasvilaji - LH  

105  Vt  5  Lapinlahti  uhk6 lu  k  uhanalainen  kasvilaji - LH  

106  Vt  5  Lapinlahti  uhk7 lu  k  uhanalainen  kasvilaji  I  -  [H 

107  Vt  5  Lapinlahti  uhk8 lu  k  uhanalainen  kasvilaji -  [H 

108  Vt  5  Lapinlahti  MU9  es  ___________ Kinttukoski, kivikautinen  asuinpaikka  - LH  

109  Vt  5  Lapinlahti  MU7  es  ___________ Honkaharju, kivikautinen  asuinpaikka  I  MM2.i LH  

110  Vt  5  Lapinlahti  MU2  es  ___________  Kärkkäinen,  kivikautinen  asuinpaikka,  111k. III  SU2  [H  

lii  vi 5  Lapinlahti  MU8  es  ___________ Ulpas,  5  kpl pyyntikuoppia SU  [H 

112  Vt  5  Lapinlahti  MU6 ku ___________ Pyhäjärven  koulu  MI  - LH  

113  Vt  5  Leppävirta  1  ku ___________ Paukarlanden  kylä,  ranta-asutuksen edustava näyte  HI  SU LH  

114  Vt  5  Leppävirta  2  ku __________ Paajalanmäen lähivirkistysalue,  maisema  HI  MM2.i LH  

115  Vt  5  Leppävirta  3  lu  I  Suurijärvi-Sunninlahti, lintujärvi  IV  - LH  

116  Vt  5  Leppävirta  uhki lu  k  uhanalainen  kasvilaji  R/  - LH  

117  Vt  5  Leppävirta  4  ku ___________ Museotie  MI  -  

118  Vt  5  Leppävirta  5  ku  m  Nikkilänmäen kylämaisema  Hl s  OYK  

119  Vt  5  Leppävirta  uhki3 lu  k  uhanalainen  kasvilaji  R/  -  [H 

120  Vt  5  Leppävirta  SRi ku __________ Kalma-landen ala-aste UI  SR SK 

121  kt  77  Maaninka  1  lu v,ka Korkeakoski,  luonnonsuojelualue 	30 ha  SU1  Sk  

122  kt  77  Maaninka  2  lu  I  Patalahti,  lintuvesien  suojeluohjelman  kohde,  334 ha H  - LH  
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nro tielk. tienro.  kunta  karttanro  tyyppi luonne kohde  arvolk.  kaava lähde  
123 kt  77  Maaninka  3 ku ___________ Viannan  vanha kanava UI SU2  SK 
124 kt  77  Maaninka  4 es ___________ Ruuskalansaari,  3 kpl kiviraunioita I LOi LH  
125 mt  5571  Maaninka  5 ku  m Maaninkajärven itärannan  kulttuurimaisema  OJ  - LH  
126  kl  77  Maaninka  6 lu ka,g Kitupuro,  12 ha Hl SU  SK 
127 kt  77  Maaninka  7 lu ___________ Lapinjärvet,  lintuvesien suojeluohjelma,  225 ha H ________ LH  
128 kt  77  Maaninka  8 lu  h Repomäki, harjujensuojeluohjelman  kohde,  280 ha H MM2 LH  
129 kt  77  Maaninka  9 ku  m Tuovilanlanden kylämaisema  IV -  kk  
130 kt  77  Maaninka uhe7 lu  e  uhanalaisen eläimen pesimäalue - LH  
131  kl  77  Maaninka uhe9 lu  e  uhanalaisen eläimen pesimäalue - LH  
132  kl  77  Maaninka SAl ku __________ Tuovilanlanden  vanha koulu  NI SR SK 
133  kl  77  Maaninka SR2 ku ___________ Tuovilanlanden  uusi koulu  III SR  Sk  
134 mt  577  Nilsiä  1 lu  le Pienitarpisen  lehto, suojeluohjelman kohde,  3,2 ha II - LH  
135 ml 577  Nilsiä  2 lu  le, s Niittysuo, Luotteispuron  lehto  ja  letto,  4 ha  OJ  SU  SK 
136 mt  577  Nilsiä  3 lu  s Haaralammensuo-Kuikkasuo,  15 ha HI SU  Sk  
137  kl  75  Nilsiä MU2  es ___________  kuisti, kivikautinen asuinpaikka SU2  Sk  
138  kl  75  Nilsiä MU4  es ___________ Kumpuharju, kivikautinen  asuinpaikka,  111k. I SU2  SK 
139  kl  77  Pielavesi  1 lu  g Tervavuori,  maaperän  ja  maiseman suo;elualue,  32 ha III SU  SK 
140  kl  77  Pielavesi  2 lu ka  Pappilan säästömetsä  I. Tienpään paIsta 	6,1 ha, rauh. SU1  Sk  
141  kl  77  Pielavesi MU1  es __________ Virvanniska,  kivi-ja  varhaismetallik.  asuinpaikka,  111k. HI SU2  SK 
142  kl  77  Pielavesi MU17  es ___________ Metsä.lä, kivik. asuinp.  111k. HI SU2  SK 
143  kl  77  Pielavesi MU4  es ___________ Hiekkakangas, kivik. asuinp. 	Ilk. HI SU2  SK 
144  kl  77  Pielavesi MU2O  es ___________  Honkamäki, ajattaan epämääräisiä pyyntikuoppia  IV - LH  
145  kl  77  Pielavesi  MU es ___________  Halla-aho, kivikautinen asuinpaikka -  MV 
146  kl  77  Pielavesi MU2  es ___________ Tupsulahti, ajaltaan  epämääräinen kiviraunio - LH  
147  kl  77  Pielavesi SRi ku ___________ Siviän  nuorisoseuran talo  III SR  Sk  
148  kl  69  Rautalampi MU9  es ___________ Eetunkuja, kuppikallio  SM  LH  
149  kl  69  Rautalampi MU1O ku __________ karjalankartanov:lta  1871 II SU2  Sk  
150  kl  69  Rautalampi MU1  3 ku ___________ Kauppahuone, aumakattoinen  liikerakennus UI SU2  Sk  
151  kl  69  Rautalampi LM8 lu ka  Petäjä, piiskauspuu  I - LH  
152  kl  69  Rautalampi  1 lu  le Pitkälanden  lehto  IV - LH  
153  kl  69  Rautalampi  2 lu  s Hetto,  maisemallisesti merkittävä suolaikku  IV -  [H 
154  kl  69  Rautalampi  3 lu  s Likolanden  suo  IV - LH  
155 mt  580  Rautavaara  1 lu ka  Kuusela, arvokas metsäkasvillisuus,  8 ha HI SU  SK 
156  kl  5  Rautavaara  2 lu ka  Kumpulan luonnonhoitometsä  III SU  Sk  
157 mt  580  Rautavaara LM2 lu ka Kauniskosken  4  mäntyä  l  - -  SK 
158 mt  580  Rautavaara LM3 lu ka Kauniskosken hyttihauta  _l - -  SK 
159 mt  580  Rautavaara LM4 lu ka Kauniskosken  2 mäntyiyhmää _I - -  Sk  
160  vt  5  Siilinjärvi  1 lu  I Kevätön -  Pyylampi, lintuvesieri suojeluohj.  l  - - LH  
161  kl  77  Siilinjärvi  2 lu  s  Suuren Ruokolammen letto,  2 ha,  rauhoitettu  I -  [H 
162  vt  5  Siilinjärvi  3 lu  h Patakukkula - Tarinaharju, harjujensuojeluohj.  U SU1  SK 
163  vt  5  Siilinjärvi  4 lu  I Apaja - Kumpunen, linnustonsuojelualue,  22 ha Ill SU1  Sk  
164  vt  17  Siilinjärvi  5 lu  g Ruskeamäki,  7 ha Ill SU  Sk  
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nro tielk. tienro.  kunta karttanro  tyyppi luonne kohde arvolk.  kaava lähde  
165  vt  17  Siilinjärvi  6 lu  le  Pellonpään  lehtoalue,  0,5 ha R/ - LH  
166  vt  17  Siilinjärvi  7  Ju  le Kalliolanden lähdepuro,  1,5 ha R/ -  [H 
167  Vt  5  Siilinjärvi  uhk9  Ju  k  uhanalainen  kasvilaji  IV - LH  
168 kt  75  Siilinjärvi  uhk6  Ju  k  uhanalainen  kasvilaji  RI  -  [H 
169 kt  77  Siilinjärvi  uhkl6  Ju  k  uhanalainen  kasvilaji  RI  - LH  
170 kt  77  Siilinjärvi  uhkl7  Ju  k  uhanalainen  kasvilaji  IV -  [H 
171  vt  5  Siilinjärvi  uhk27  Ju  k uhanalairien kasvilaji  IV - LH  
172 kt  77 Sillinjärvi uhe2  Ju  e uhanaJaisen  eläimen  pesimäalue -  [H 
173  Vt  5  Siilinjärvi  [Ml  Ju  ka luonnonmuistomerkki  l  - -  [H 
174  Vt  5  Siilinjärvi  MU1  es ___________ PöIjä,  yhtenäinen  muinaisjäännösalue,  I - -  SM  LH  
175  Vt  5 SiiJinjär'i MU6  es ____________ ViJhola, kivikautinen  asuinpaikka,  JJ - -  SM  LH  
176  Vt  5 SiiJinjärvi MU3  es ____________ Metsäkoulu, kivikautinen  asuinpaikka,  JJJ -  SM  LH  
177 kt  87  Sonkajärvi  1  Ju  s Suunsuo,  75 ha J J_ S LH  
178  Vt  5  Sonkajärvi  MU2  es ___________  Linja-aho,  kivikautinen  asuinpaikka  - - SU2  SK 
179  Vt  5 Sonkajarvi MU3  es ___________ Hiekkapakka, kivikautinen  asuinpaikka  - SU2  SK 
180  Vt  5  Sonkajärvi  MU4  es ___________ [ahnakangas, kivikautinen  asuinpaikka  - - SU2  SK 
181  vt  5 Sonkajärii  5  Ju  s, 	I Tavisuo, soidensuojelualue  H SU  SK 
182  Vt  5  Sonkajärvi  MU6  es ___________ Venajänjärvi, kivikautinen  asuinpaikka,  rauh.  m. muistoJ. -  MV 
183  kl  87  Sonkajärvi  uhk  Ju  k  uhanalainen  kasvilaji - LH  
184  Vt  9  Suonenjoki  1  Ju  s Kirjosuo-Suursuo, rauhoitettu,  130 ha I SL SK 
185  Vt  9  Suonenjoki  2  Ju  v  Suonenjoki  IV -  kk  
186 vI  9  Suonenjoki  3  Ju  s, ka Leväisensuo-Heposuo,  55 ha Hl SL SK 
187  Vt  9  Suonenjoki  4  Ju  ka,  I [eväjärven-Rimminlanden tulvaniitty  JU  SL SK 
188 Pt 16193  Suonenjoki  5  Ju  s Kolmisopan  suo,  opetuskohde  RI -  kk  
189 pt 1693  Suonenjoki  6  Ju  le MylJypuron  lehto  IV -  kk  
190  kl  72  Suonenjoki  7  Ju  le Kutumäen kaJJionaluslehto  RI  -  kk  
191 kt  72  Suonenjoki  8 lu  le RauhaJan  lehto  RI  -  kk  
192  kl  72  Suonenjoki  9 lu  le, k Kutujoen jokivarsilehto  IV -  kk  
193 vi 9  Suonenjoki  10  Ju  ka Haavikkolehdon luonnons.alue,  aarnio,  53 ha  UJ  SU1  SK 
194  Vt  9  Suonenjoki  11  Ju  ka Keurunmäen Juonnons.  alue,  23 ha  UI  SU1  SK 
195 kt  72  Suonenjoki  12  Ju  h, k Viipperon  harjun pohjoisosa, uhanalaista  kasvilajistoa  SL  kk  
196 kt  72  Suonenjoki  13  Ju  h Viipperon  harjun eteläosa  SL  kk  
197  kl  72  Suonenjoki  14  Ju  v Pörölänmäen SavijokijaKutujoki,jokiluonto  R/ -  kk  
198  Vt  9  Suonenjoki  15 lu ka,  k  Käki-Tahvon  landen korpi  RI  -  kk  
199 pt 16201  Suonenjoki  16 ku ___________  Harju  -  Pappilan kulttuurimaisema  RI  -  kk  
200 kt  72  Suonenjoki  uhk  Ju  k  uhanalainen  kasvilaji  IV -  kk  
201  Vt  9  Suonenjoki  [Ml  Ju  ka Käärmekuusi  IV -  kk  
202  Vt  9  Suonenjoki  MU3  Ju  ____________ Karhuluola,  3 siirtoJohkaretta  muodostaa  Juolan  RI  -  kk  
203  Vt  9  Suonenjoki  MU9  Ju  ka Lakkapäämänty, keloja, mukuramänty, siirtolohkareita  RI  -  kk  
204 pt 1694  Suonenjoki  SRi ku _________  Suonenjoen asema-alue  HI SR SK 
205 ml 551  Tervo  1 ku ____________ Hautomäki, mäkiasutusmaiseman suojeJukohde  RI  - LH  
206 mt  551  Tervo  2  Ju  I Pohjalampi, Jinnustonsuojelualue,  26 ha  UI  SU  SK 
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tielk. tienro.  kunta  karttanro  tyyppi luonne kohde  arvolk.  kaava lähde  
207  mt  551  Tervo  3  lu ka  Knuuttilan  tervaleppakorpi,  n. 5 ha R/  - LH  
208 ml 551  Tervo  MU1  es  __________  Harinka,  kivikautinen  asuinpaikka  SM  [H 
209 ml 551  Tervo  MU6  es  ___________  Mäntyranta,  kivikautinen  asuinpaikka,  111k. I  SU2  SK 
210 ml 551  Tervo  MU7  es  ___________  keskikoulu,  kivikautinen  asuinpaikka,  111k. HI  SU2  Sk  
211  mt  551  Tervo  UHE  4  lu  e  uhanalaisen eläimen  pesimäalue -  [H 
212  mt  551  Tervo  LM2 lu e,ka Kalasääskenpesäpuu  I  - LH  
213  mt  551  Tervo  SRi ku __________ Kirkonkylänala-aste  Hl SR  Sk  
214  vt  17  Tuusniemi  1  lu  g  Orivaaru,  maaperän  ja  rantojen suojelu,  144 ha HI  SU  SK 
215  Vt  17  Tuusniemi  2  tu  s  Silmäsuo, suoluonto, maisemansuojelu,31  ha HI  SU  Sk  
216 vi 17  Tuusniemi  3  Iu  k  Uhanalaisten kasvien  kasvupaikkoja  (6  kpl) -  [H 
217 vi 17  Tuusniemi  4 es  ___________  Mustonen,  kivikautinen  asuinpaikka  HI  SU2  Sk  
218 vi 17  Tuusniemi  5 es  ___________ Talvilahti, kivikautinen  asuinpaikka,  111k. HI  SU2  Sk  
219 vi 5  Varkaus  1  lii  I  Ruokojärvi, lintuvesiensuojeluohjelma,  338 ha H S[  LH  
220 vi 23  Varkaus  2  lu  I  Mula,  lintuvesien  suojeluohjelma  H SL [H 
221 vi 23  Varkaus  3  lu  v, e, r  Kämäri, koskiluonto,  uhanalainen eläin (saukko), rannat  SL  LH  
222  vI  23  Varkaus  4  ku __________ Taipaleenvanhakanava  HI SR  Sk  
223  vI  23  Varkaus  5  lu  k  Uhanalaisen  kasvilajin  kasvupaikka  IV  - LH  
224 vi 23  Varkaus  7  lu  k  Uhanalaisen  kasvilajin  kasvupaikka  IV  -  kk  
225 vi 5  Varkaus  6 es  ___________ Puurtilanniemi, uhrikallio sm  MV 
226 vi 23  Varkaus  10  ku __________  Vanha asemarakennus UI  SR  kk  
227 vi 23  Varkaus  11  lu ka Käpykangas, opetuskohde  R  -  kk  
228 vi 23  Varkaus  12  lu ka,  m  Käärmeniemi, opetuskohde  IV  -  kk  
229 vi 23  Varkaus  13  lu ka,  m  Pirtinvirta, opetuskohde  IV  -  kk  
230 vi 23  Varkaus  14  lu  I,  ka [ehtoniemi, opetuskohde  IV  -  kk  
231  mt  551  Vesanto  1  ku ___________ kulrnakylä, maisemaltaan  arvokas  mäkiasutuskylä  IV  - LH  
232  mt  545  Vesanto  2  ku ___________ Vesamäki, maisemaltaan  arvokas  mäkiasutuskylä  R/  -  [H 
233  mt  551  Vesanto  LM1  tu  ka Pylväskuusi, Murtomäen  tila  RN:O  6:29,  Vesamäki - LH  
234  mt  545  Vesanto  LM8 lu ka Jauhialan  raita,  luonnonmuistomerkki -  [H 
235  mt  551  Vesanto  LM4 lu ka Kivisilmän  mänty  ja  keppikuusi -  [H 
236 vi 19  Vieremä  1  lu  v  Jylhänkosket,joki-jakoskiluonto,  maaperä,  16 ha II  SU1  SK 
237 vi 19  Vieremä  2  ku ___________  Kirkonkylän maisema-alue,  kyränniemen ls. -alue,  (SU1)  IV  - LH  
238 vi 19  Vieremä  LM1 lu ka Räisälän rnänty,  vanha  lakkapääpetäjä - LH  
239 vi 19  Vieremä  MU1  es  ___________ Hukkalanharju, kivikautinen  asuinpaikka,  111k. H  SU2  SK 
240 vi 19  Vieremä  3  tu  s  kurkisuo,  uhanalaisen  lettorikon  kasvupaikka  R/  -  [H 
241 vi 19  Vieremä  4  lu ka Konolanmäki, lehtomainen  kasvillisuus  ja  maisema  R/  - LH  
242 vi 19  Vieremä  5  lu  s  Saarisuo,  valtakunnallinen  sodensuojeIuahjelma  H  SU  SK 
243 vi 19  Vierernä  6  lu  s  Pihlajasuo,  muuttunut, osin ojitettu UI  SU1  SK 
244 vi 19  Vieremä  7  lu  v  Luvejoki, erityissuojelua  vaativa vesistö,  n.  20km  H  -  kk  
245 vi 19  Vierernä  8  lu ka Lähepetäjä, luonnonmuistomerkki -  kk  
246  vI  19  Vieremä  9  lu  m,  ka Salahminkoski  RI  -  kk  
247 Pt 16167  Vieremä  10  lu  I,  ka Heinjärvi  Pi  -  kk  
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