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Ti  ivistelmä  

Työ käsittää maaseututaajamien yleisten teiden ympäristön tilan analyysin 
Pohjois-Karjalan läänissä. Tarkastelun lähtökohtina ovat liikenneturvalli-
suus, maankäyttö  ja taajamakuva.  Mukana ovat läänin alueen itsenäisiksi 
luokiteltavat taajamat  ja  pienet kaupungit Joensuuta lukuunottamatta. Työn 
tavoitteena  on  kattavan tietopohjan muodostaminen läänin alueen taaja-
mien liikenneympäristön nykytilasta. Työ  on  tehty yhteistyössä kuntien 
kanssa. Työn painopiste  on  ollut ns. ongelmataajamien  ja  ongelmallisten 
tiejaksojen löytämisessä. Selvitystyö liittyy käynnissä olevaan keskusta- 
teiden kehittämisprojektiin. 

Tarkasteltavia  taajamia  on  yhteensä  26,  kuntia  18.  Taajamien väkiluku  on 
 kasvanut nopeasti  1970-luvulta alkaen.  1990-luvulla kasvu  on  selvästi 

hidastunut. 

Pohjois-Karjalan läänin taajamien rakenne  on  yleisesti ottaen tiivis. Taaja-
mat sijaitsevat pääosin vaaran laella  tai  vesistön tuntumassa. Uusimmat 
ovat syntyneet tärkeiden liikenneyhteyksien varteen. 

Pohjois-Karjalan läänin alueella  on  yleisiä teitä yhteensä  5 125 km (1994). 
 Näistä taajamateiksi luokiteltuja teitä  on 3,5 % (177 km). Taajamateiden 
 kehittäminen  ja taajamasuunnittelu  on  lähivuosien keskeinen keh ittämiskoh

-de tielaitoksella. Taajamasuunnitteluun  esitetään uusia suunnitteluperiaat-
teita, joissa ympäristö  ja  erityisesti kevyen liikenteen asema korostuvat. 
Taajamakuvan osalta tieympäristöä parannetaan  mm.  tietä jaksottamalla, 
rakentamalla hidasteita  ja  portteja sekä viher-  ja ympäristörakentamisella.  

Maankäytön osalta Pohjois-Karjalan taajamien rakenne  on  säilynyt kohta-
laisen hyvin. Taajamat ovat kasvaneet hitaasti, mikä näkyy hallittuna 
kasvuna  ja  suhteellisen varovaisina kaavan aluevarauksina. Joensuun 
seutu  on  selkeä kasvuvyöhyke. Yleiskaavan tarkistusta tarvitaan puolessa 
tarkastelluista taajamista. Maankäytön kehittymisen kannalta ongelmallisia 
ovat rakenteeltaan hankalat taajamat sekä ne, joissa rakentaminen  on 

 leviämässä hallitsemattomasti  ja  joissa taajamarakenteen rajat ovat 
muuttumassa (llomantsi, Tohmajärvi, Kitee, Valtimo, Lehmo). 

Liikenneturvallisuuden kannalta läpikulkuliikenne, keskimääräistä suurem-
mat liikennemäärät, valta-  tai kantateiden  rakennetta hajottava vaikutus  ja 
raskas  liikenne aiheuttavat ongelmia. Liikenneturvallisuudeltaan hankalim

-pia  taajamia ovat  Eno,  Uimaharju, Juuka, Tohmajärvi, Valtimo  ja  Kitee. 
Suunniteltu ohikulkutie parantaisi tilannetta Kuusjärvellä, Tuupovaarassa  ja 
Reijolassa.  Läänin ongelmana ovat muuhun maahan verrattuna heikot 
poikittaisyhteydet. 



Taajamakuvan  kehittämistä tarvitaan lähes kaikissa taajamissa. Toimen-
piteiden laajuus  ja  laatu vaihtelevat huomattavasti. Suuri saneeraus  on 

 tarpeen  mm.  Juuassa, llomantsissa, Tohmajärvellä  ja  Kontiolandella. Vähi-
ten taajamakuvan kohentamista tarvitaan Värtsilässä, Kesälandella  ja 

 Kiihtelysvaarassa.  Heinävaaran taajama  on  erikoisalue,  jota  tulee kehittää 
 sen  mukaisesti. Potentiaalisia kehittämiskohteita ovat  mm.  Puhos  ja  Vaiti- 

mo.  Muuhun maahan verrattuna ovat Pohjois-Karjalan taajamat 
kokonaisuutena säilyneet taajamakuvan osalta suhteellisen hyvin. Tämä 
johtuu pääosin kasvun hitaudesta  ja  voimakkaista luonnonoloista. 
Teidenparantaminen  tulee jatkossa keskittää saneerausta vaativiin 
kohteisiin. 



Alkusanat 

Liikenneympäristön  tila  1994,  Pohjois-Karjalan  maaseututaajamat  ja  pienet 
kaupungit,  on  osa  Savo-Karjalan tiepiirin liikenneympäristön tila -selvitystä. 
Kyseisen kokonaisselvityksen  osa-alueista pohjavesi-, melu-  ja ilmanlaatu

-selvitykset  on  jo  julkaistu. Muita osia ovat maisema sekä luonto-  ja 
 kulttuurihistoria. Liikenneympäristön tila -selvitys tehdään 

kokonaisuudessaan vuosina  1991-1994. Tielaitoksen kehittämiskeskus on 
 laatinut  al ustavat  ohjeet kutakin osaselvitystä varten. 

Selvitys käsittää taajamien yleisten teiden ympäristön tilan selvittämisen 
liikenteen, maankäytön  ja taajamakuvan  kannalta. Selvityksen  on  tehnyt 

 LT-Konsultit Oy  Savo-Karjalan tiepiirin toimeksiannosta. Selvitystyötä ohjaa- 
vaan  ja valvovaan  työryhmään ovat kuuluneet  Savo-Karjalan tiepiiristä 
ympäristösuunnittelija Airi Muhonen, pääsuunnittelija Hannu Korhonen, 
aluepäällikkö Teppo Miikkulainen, maisemanhoidonvalvoja Ensio Kulju, 
liikenneturvallisuusinsinööri Veli-Pekka Surakka  ja  rakennusmestari Ari 
Varonen. 

Lisäksi  koko liikenneympäristön  tilan selvitystä varten perustetun sidosryh
-män  työskentelyyn ovat osallistuneet Pohjois-Karjalan lääninhallituksen, 

Pohjois-Karjalan museon  ja  Pohjois-Karjalan liiton edustajat. Sidosryh-
mään ovat kuuluneet: 

Pohjois-Karjalan lääninhallitus, 
kaavoitus-  ja rakennusosasto 	ylitarkastaja Erkki Helasvuo  ja  

tarkastaja Veijo Puumalainen 

Pohjois-Karjalan museo 	amanuenssi Pirjo Kannen 

Pohjois-Karjalan liitto 	suunnittelija Kari Riikonen 

Selvitystyöhön  ovat  konsultin  puolelta osallistuneet 

Luk  Tom Degerman 	projektipäällikkö 

Maisema-arkkit. Marja Oittinen tiedon kokoaminen  ja  analysointi 

Arkkit.  Jukka  Turtiainen 	maankäytön asiantuntija, alikonsultti 

Heinäkuu  1994 
 Joensuu 
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I 	Työn rajaus, tavoitteet  ja  sisältö 

Työ käsittää maaseututaajamien yleisten teiden ympäristön tilan analyysin. 
Tarkastelun lähtökohtina ovat liikenne  ja  liikenneturvallisuus, maankäyttö  ja 

 taajamakuva.  Mukana ovat kaikki läänin alueen taajamat  ja  pienet 
kaupungit Joensuuta lukuunottamatta. 

Työn tavoitteena  on  kattavan tietopohjan muodostaminen läänin alueen 
taajamien liikenneympäristön nykytilasta. Lisäksi selvitys palvelee tiepiirissä 
myöhemmin tehtävää toimenpideohjelmointia. Työ  on  tehty yhteistyössä 
kuntien kanssa, jolloin kunnilla  on  ollut mandollisuus vaikuttaa raportin 
asiasisältöön. Taajamakorteissa  on  esitetty kuntien maankäyttötilanne  ja 

 kehityksen näkymät, liikenneturvallisuusanalyysi sekä taajamakuva-
analyysi, jossa  on  painotettu liikenneympäristöä. Työn painopiste  on  ollut 
ns. ongelmataajamien  ja  ongelmallisten tiejaksojen löytämisessä. Yksityis-
kohtaista analyysia  tai  toimenpideohjelmointia  työssä ei ole tehty. 
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2  Alueen  ja  tieverkon  yleiskuvaus  

2.1  Pohjois-Karjalan lääni  

Tarkastelualueena  on  Pohjois-Karjalan lääni. Kuntia alueella  on 19. 
 Asukkaita läänin alueella  on  noin  177 000,  joista Joensuun seutukunnan 

alueella asuu  49 %.  Alueella sijaitsee viisi kaupunkia: Joensuu, Nurmes, 
Lieksa, Kitee  ja  Outokumpu. 

Luonnonoloista  johtuvan, suhteellisen  harvan aluerakenteen  painopiste  on 
 Joensuun kaupungin ympäristössä, jossa kasvu  on  voimakkainta. Läänin 

alue jakautuu kolmeen toiminnalliseen suuralueeseen, jotka  on  esitetty ku-
vassa  2/1 [1,2].  

Valtimo 

Nurmes 
 U  

Lieksa 

Juuka 

PoN,jäp,i  

Eno 	Ilomantsi 
Outokumpu 	 Kontiolahti 	 . 

Joens  u 
Tuupovaar  Lipen 	

Kiihtelysv ra 
häselkä 

Tohmajärvi  Rääkkylä 	
,1s  

.  

Kitee 

- Suuralueen  raja 
U  Pàäkeskus esä  la ht, 	
• Osakeskus  

Kuva  2/1.  Pohjois-Karjalan toiminnalliset suuralueet  ja  osakeskukset. 
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2.2  Maisema  ja  ympäristö  

Tarkastelualue  kuuluu Järvi-Suomen  ja  Vaara-Karjalan maisema-maa-
kuntiin. Näiden alueiden väliin  jää  vaihettumisvyöhyke,  johon kuuluvat lä-
hinnä Polvijärven, Tohmajärven  ja  Kontiolanden  kunnat.  Maisemaa leimaa 
runsas maan  ja veden  sekä mäkien  ja  laaksojen vuorottelu. Vaara-Karjalaa 
luonnehtivat voimakaspiirteiset selänteet. Pielisen alue  on  omaleimainen 
maisema-alue, jonka merkittävin kohde  on  Kolin vaarajakso, kuva  2/2 [1].  

KAINUUN  JA  KUUSAMON  MAISEMA-ALUEET 

VAARA-KARJALA 

POHJOIS-KARJALAN  JARVISEUTU  

LAATOKAN-KARJALAN SEUTU 

SUUR-SAIMAAN SEUTU 

POHJOIS-SAVON  JARVISEUTU  

KAINUUN  VAARASEUTU 

UONNONMAANTIETEELLISET  ALUEET 

LÄNTINEN ERÄMAA-ALUE 

PIELISEN-HÖVTIÄISEN JARVIALUE  

ITÄINEN ERÄMAA-ALUE 

KESKINEN ERÄMAA-ALUE 

VAARA-KARJALAN ALUE 

ETELÄINEN  JARVIALUE  

Kuva  2/2.  Pohjois-Karjalan läänin maisemamaakuntajako sekä kuusi 
luonnonmaantieteellistä aluetta, Seutukaavaliitto  1988.  

Alueen luonnonmaisema  on  hyvin monimuotoista. Ilmastoltaan Pohjois- 
Karjalan ylävät seudut vastaavat Pohjois-Pohjanmaata  ja  Peräpohjolaa. 
Pielisen alueella kulkee eteläsuomalaisten  ja  kainuulaisten metsätyyppien 

 raja.  Sortavalan lehtokeskus ulottuu Kiteelle  ja Tohmajärvelle.  Alueelta 
löytyvät kaikki kolme Salpausselän reunamuodostumaa  [3].  
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Alueen kallioperä voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: itäiseen  ja  poh-
joiseen graniittigneissialueeseen sekä läntiseen  ja  eteläiseen liuskealuee

-seen. Vuolukiviä on  runsaasti. Polvijärvellä  on  merkittäviä talkkiesiintymiä. 
Outokummun kuparikaivoksen toiminta  on  loppumassa. Suomen sorava-
roista Pohjois-Karjalan läänin alueella  on  noin  18 %.  Yleisin maalaji  on  mo-
reeni.  Läänin luoteiskulmauksessa, Pielisen molemmin puolin sekä lännes-
sä ovat laajimmat savi-  ja hiesumaa-alueet  [4,5].  

Maa-alasta metsämaata  on 88 %.  Peltoa  on  noin  4,8 %  koko  maan 
peltoalasta. Metsissä  on  vielä havaittavissa kaskeamisen vaikutus 
lehtipuuvaltaisina metsäalueina. Asutus  on  pääosin vaara-  ja mäkiasutusta. 

 Myös selänteille, nnteille, laaksoihin  ja rantakumpareille  on  syntynyt penn-
teisesti asutusta. Perinteinen vaaranlakiasutus  on  ollut tiivistä. Hajanai-
suutta  on  tuonut savolaismallisen  haja-asutuksen sekä suoviljelyn yleisty-
minen  [5, 6]. 

2.3  Alueen tieverkko 

Pohjois-Karjalan tieverkko  on  säilynyt pienipiirteisenä  ja  se on  säilyttänyt 
hyvin perinteisen suhteensa maisemaan. Pienten taajamien  ja  kylien tiestö 

 on  tärkeä  osa kerroksellista  kulttuurimaisemaa. Erityisen tärkeä tiestön 
asema  on vaaranlakikylissä,  missä rakentamisen tapa  on  säilynyt tiiviinä  ja 
tietila  hallittuna. 

Pohjois-Karjalan läänissä  on  yleisiä teitä yhteensä  5 125 km.  Tästä määräs-
tä valta-  ja kantateitä  on  yhteensä  682 km, maanteitä 2 434 km  ja 
paikallisteitä  2 685 km. [7].  

Tieverkon yhdistävyys naapunkeskusten välillä  on  parasta pääteiden suun-
nassa, erityisesti valtatien  6  suuntaisesti. Alueen tieverkon yleispiirteenä  on 

 itä-länsi -poikittaisyhteyksien riittämättömyys; verkko  on  toiminnallisesti 
hyvä  vain  pohjois-eteläsuunnassa. Joensuu  on liikenteellinen solmukohta. 

 Alueen infrastruktuurin painopiste  on  Joensuun kaupungin ympäristössä 
sekä valtatie  6:n  varrella. Rajaliikenteen kehittyminen  on  lisännyt liikenne- 
määriä itään sekä uusien rajanylityspaikkojen tarvetta. Tulevaisuudessa 
liikennemäänen odotetaan lisääntyvän edelleen Venäjän suuntaan. 

Pääteinä  toimivat valtatiet  6, 17, 18  ja  23  sekä kantatiet  73, 74  ja  75. 
 Joensuu toimii myös rautatieliikenteen solmu kohtana. 
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3  Taajamat  

3.1  Pohjoiskarjalainen  taajama 

Pohjois-Karjalan asutuksen  historia  periytyy varhaiselta  kivikaudelta  tai  sen 
 jälkeiseltä ajalta. Alueen taajamat sijaitsevat pääosin vesistön varrella, 

 harjulla  tai  vaaran laella hyvien  viljelysmaiden  tuntumassa.  Asutusmaisema 
 on muovautunut  perinteisten elinkeinojen harjoittamisen seurauksena. 

Kyliä piti koossa  1700-luvun lopulle saakka kaski-  ja  karjatalouden 
 rinnakkaisuus.  Vanhoja, yli  500-vuotiaita  vaaranlakikyliä  on  erityisesti 

alueen itäosissa. Perinteinen  asutusmalli  on  muuttunut  savolaismallisen 
 haja-asutuksen yleistyessä sekä  suoviljelyn  yleistyessä sotien jälkeen, 

jolloin pellot levisivät  alas  laaksoihin. Ohjattu  rakentamistapa  on  eniten 
muuttanut kyliä  ja  taajamia tämän vuosisadan  keskivaiheilta  alkaen.  

Kuva  3/1  Perinteistä  pohjoiskarjalaista rakentamistapaa (Kiihtelys  vaara).  
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Suomalainen taajama  on  perusrakenteeltaan  hajanainen  ja rikkonainen. 
Pohjoiskarjalainen vaarataajama  on  rakenteeltaan eheä  ja  usein tilaltaan 
tiivis (Kiihtelysvaara)  tai  nauhamainen (Heinävaara).  Kirkko sijaitsee 
maisemallisesti hallitsevalla paikalla teiden pääteaiheena (llomantsi, Kiihte-
lysvaara). Kulttuurimaiseman  ja  asutuksen  historia  on  lyhyt,  ja  periytyy 

 1 500-luvun alusta. Kaskitalouden vaikutus asutuksen syntyyn  ja  sijoittumi-
seen  on  osaltaan edistänyt hajanaisen asutusrakenteen muodostumista. 

Maisemiltaan  erityisen kauniilla paikoilla sijaitsevia kohteita  on  paljon: 
Kiihtelysvaara, Hei nävaara,  I  Iomantsi,  Kitee, Kesälahti, Tohmajärvi, Valtimo 

 ja Värtsilä.  Erityisen vahvan identiteetin  ja ominaisleiman  ovat onnistuneet 
säilyttämään Valtimo, Värtsilä, Kitee sekä Kiihtelysvaara  ja Heinävaara.  

3.2  Tarkasteltavat  taajamat 

Tarkastelluista  taajamista muut paitsi Lieksa, Nurmes, Kitee  ja  Outokumpu 
ovat luonteeltaan maaseututaajamia. Joensuun kaupunkia ei ole käsitelty 
tässä raportissa. Lääni jaetaan toiminnallisesti kolmeen suuralueeseen, 
jotka  on  esitetty kuvassa  2/1.  Suuralueiden pääkeskukset  ovat Lieksa  ja 

 Nurmes, Joensuu sekä Kitee. Kaikkiaan asukkaita tarkasteltavien taajamien 
 (23  kpl)  alueella  on (v. 1993)  yhteensä noin  38 000  ja  kaupunkien  (4  kpl) 

 noin  32 000.  Tunnusomaista alueen keskusverkolle  on  voimakkaimpien 
 keskusten keskittyminen pohjois-eteläsuuntaiselle akselille pääteiden 

varsille sekä erityisesti Joensuun seutukunnan vetovoimaisuus. 
Palveluiltaan  ja  asukasluvultaan pienimmät taajamat sijaitsevat läänin reu-
na-alueilla. Eri taajamatyypit eivät ole niin selkeästi löydettävissä kuin Poh-
jois-Savossa. 
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Taulukko  3/1.  Tarkastelta  vat  taajamat Pohjois-Karjalan läänissä. 

LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILAN SELVITYS 

TARKASTELTAVAT  TAAJAMAT aakkosjärjestyksessä kunnittain 

KUNTA TAAJAMA  

1. ENO  Kirkonkylä  
2. ENO  Uimaharju  
3. ILOMANTSI Kirkonkylä  
4. JUUKA  Kirkonkylä  
5. KESALAHTI  Kirkonkylä  
6. KIIHTELYSVAARA  Kirkonkylä  
7. KIIHTELYSVAARA Heinävaara  
8. KITEE Keskusta  
9. KITEE Puhos  
10. KONTIOLAHTI Kirkonkylä  
11. KONTIOLAHTI Lehmo  
12. LIEKSA Keskusta  
13. LIPERI Kirkonkylä  
14. LIPERI Ylämylly  
15. LIPERI Viinijärvi  
16. NURMES Keskusta  
17. OUTOKUMPU Keskusta  
18. OUTOKUMPU Kuusjärvi  
19. POLVIJARVI  Kirkonkylä  
20. PYHASELKA Hammaslahti  
21. PYHASELKA Reijola  
22. RAAKKYLA  Kirkonkylä  
23. TOHMAJARVI  Kirkonkylä  
24. TUUPOVAARA Kirkonkylä  
25. VALTIMO Kirkonkylä  
26. VARTSILA  Kirkonkylä 
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4  Taajamatiet  

4.1  Taajamateiden  kehittämisen periaatteet 

Vuonna  1984  valmistunut taajamateiden suunnitteluohje (Taajamatiet; 
liikenneväylien  ja  tieympäristön  suunnittelu) oli  koko  1980-luvun taajamien 
tiensuunnittelijoiden ohjekirjana.  1980-luvulla taajamateiden parantamisissa 

 on  toteutettu kyseisen ohjekirjan suunnitteluohjeita, jotka painottavat 
erityisesti liikenneturvallisuutta. Pääperiaatteena  on  ollut eri liikenne-
muotojen erottaminen toisistaan.  1990-luvulla taajamaympäristön  ja  taaja-
makuvan kehittäminen ovat nousseet entistä enemmän esille. Vuorovai-
kutteinen suunnittelu korostuu  ja tiensuunnittelusta  on  taajamissa tulossa 
yhä enemmän tilan suunnittelua. "Taajamien  keskustateiden kehittäminen'L  
kirja julkaistiin  v. 1993.  Ohje nykypäivän  ja  tulevaisuuden taajamatiesuun-
nittelusta valmistuu  v. 1994  aikana. 

Taajamateiden  suunnittelun keskeisim  mät  periaatteet ovat: 

- 	taajamatien  kehittämisen tulee liittyä taajaman rakenteen  ja  tieverkon 
kehittämiseen, erityisesti, kun  on  kysymys suurista saneeraustoimenpi-
teistä 

- taajamateiden  kehittäminen  on  suunnitteluprosessi,  jossa  on  mukana 
monipuolinen suunnittelijaryhmä 

taajamatien  suunnittelun perustaksi tehdään nykytilan analyysi, jossa 
määritellään todelliset ongelmat  ja  kehittämistavoitteet. Analyysissä tar-
kastellaan taajaman toiminnallista rakennetta, maankäyttöä, taajama- 
kuvaa, tieverkkoa  ja  liikennettä. 

liikenneturvallisuuden parantamisen keinoja ovat ajonopeuden alenta-
minen, kevyen liikenteen aseman  ja  turvallisuuden parantaminen, 
ajoradan poikkileikkauksen mitoittaminen alhaista nopeustasoa vastaa-
vaksi  (6,0-6,5 m),  rakenteellisten ratkaisujen käyttö  (mm.  ajoesteet, 
hidasteet, korokkeet, kavennukset  jne.) sekä paikalliset suunnittelu- 
ratkaisut (ei tyyppipoikkileikkauksia) 

- 	taajamatien  suunnittelu  on  tilan suunnittelua, jossa keskeisiä tekijöitä 
ovat katutilan rajaus, alueiden reunat, solmukohdat  ja  maamerkit. 

taajamaympäristön  suunnittelu tapahtuu yhteistyössä kaavoittajan 
kanssa. Ympäristösuunnittelussa säilytetään paikan keskeiset arvot  ja 

 omaleimaisuus;  mm.  vanhat rakennukset, puusto, yksityiskohdat,  pie
-nipiirteisyys  ja  herkkyys. Ympäristösuunnittelun lähtökohta  on  aina  ark
-kitehtooninen,  tilaa korostava  tai  maisemahistoriallinen. 
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- 	Suunnitteluelementit,  mm. päällysmateriaalit, valaisimet,  istutukset, 
kalusteet  ja  muut detaljit tulee sovittaa paikallisiin olosuhteisiin, taaja-
maympäristön luonteeseen  ja  mittakaavaan. 

Kyseinen periaatelista  on  esitetty kirjassa "Taajamien keskustateiden kehit-
täminen"  [10]. 

4.2  Taajamateiden  luonne  ja  asema  tieverkossa 

Taajamateiden  osuus yleisistä teistä maassamme  on ohikulkutiet  ja  pienten 
keskustojen palvelutiet mukaanlukien noin  6 % (4500 km). Taajamateillä 

 ajetaan liikennesuoritteesta  koko  maassa noin  17 %. Henkilövahinko
-onnettomuuksista noin  27 %  tapahtuu taajamateillä. Taajamateiden osuus 

liikennekuolemista  on 19 %. Koko  maassa taajamateiksi luokiteltuja teitä  on 
4313km,  Pohjois-Karjalan läänin alueella  177 km [10, 11].  

Läänin alueelle tyypillistä  on,  että taajamateistä suuri  osa  on  luonteeltaan 
läpikulkuteitä  (Eno, Tohmajärvi,  Kitee, llomantsi, Tuupovaara). Ohikulkutiet 

 on  rakennettu lähes kaikkiin taajamiin lukuunottamatta Kiihtelysvaaraa, 
Kuusjärveä  ja Hammaslahtea.  Tieverkon laajuus  ja  luonne  on  yleisesti 
ottaen oikeassa suhteessa taajamarakenteeseen. Taajamateiden luonne 

 on  selkeä pienissä taajamissa. Taajamateiden suhde ympäröivään maan-
käyttöön  on  hyvin irrallinen eivätkä tiet jaksotu ympäröivän maankäytön 
mukaan riittävästi. Ympäristö  on  muuttunut voimakkaan tienrakentamisen  ja 

 maankäytön kehittymisen yhteisvaikutuksesta. Taajamatiet ovat liiaksi 
muiden yleisten teiden kaltaisia, vaikka niiden tehtävä  on  monipuolinen  ja 

 toiminnallisesti keskeinen. 
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5 	Liikenne  ja  liikenneturvallisuus  

5.1  Menetelmät  ja  tarkastelutapa 

Työssä  on  käytetty  Tielaitoksen  yleisten teiden turvallisuutta koskevaa 
rekisteriä  (1990-1991 taajamatieinventointi). Liikenneturvallisuustietojen 

 pohjana  on tielaitoksen onnettomuustietokanta PRON43.06. Tiedostossa 
on  kuvaus Pohjois-Karjalan läänin  koko  yleisten teiden verkosta sekä tiedot 
onnettomuuksista  ja  niitä vastaavista  tienkohdista.  

Taajamien  luokittelun  tavoitteena  on  ollut paikallistaa ne taajamat, joissa  on 
 ongelmia liikenneturvallisuuden kannalta.  Tarkastelualueen  rajaus  on  esitet-

ty  taajamakorttien peruskartoissa. Liikenneturvallisuustietojen tiekohtainen 
 rekisteri pohjautuu  kyseiseen rajaukseen.  

Taajamien  luokittelun  perusteena  on  käytetty  henkilövahinko-onnettomuuk-
sien  onnettomuusastetta  ja  henkilövahinko-onnettomuuksien määrää. 
Näiden tietojen perusteella  tarkastell  ut  taajamat  on I uokiteltu Ii ikenneturval-
lisuustilanteeltaan  hyviksi,  keskimääräisiksi  tai  huonoiksi. Taajamien  liiken-
neturvallisuusanalyysissä  on  myös paikallistettu  onnettomuuskohdat. 

Liikenneturvallisuustietojen  lisäksi  luokitukseen  ovat vaikuttaneet kunnista 
 ja  sidosryhmiltä  saatu palaute sekä  maastokäyntien  yhteydessä tehty  in-

ventointi. 

5.2  Johtopäätökset 

Pohjois-Karjalan  taajamille  on  tyypillistä raskaan liikenteen suhteellisen 
suuri osuus. Taajamissa  on  selkeitä  teollisuustaajamia (Puhos,  Uimaharju) 
sekä taajamia, joissa kulkee runsaasti  puutavarakuljetuksia  taajaman läpi 
(Tuupovaara,  Eno).  Valta-  tai kantatiet  jakavat rakennetta useissa taaja-
missa (Ilomantsi,  Reijola,  Valtimo,  Ylämylly, Kemie,  Lieksa, Nurmes, 

 Kuusjärvi  ja  Puhos),  jolloin taajaman sisäinen liikenne sekoittuu pitkän 
 matkan  liikenteeseen  ja  raskaaseen liikenteeseen  ja  aiheuttaa ongelmia. 

Erityisen ongelmallista  on,  jos  taajamarakenne  on  pitkä nauha  ja  toiminnot 
sijaitsevat molemmin puolin  päätietä  (Valtimo,  llomantsi, Kemie, Kuusjärvi). 

 Usein tien aiheuttamaa  estevaikutusta  korostaa lisäksi rautatie. 
 Hammaslandessa ylikulkusilta  aiheuttaa toiminnallisia ongelmia erityisesti 

kevyelle liikenteelle.  
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Hyvin vähän liikenteellisiä ongelmia  on Kesälanden,  Kiihtelysvaaran, Viini- 
järven, Rääkkylän, Tuupovaaran  ja  Värtsilän  taajamissa. Erityisen heikko 
liikenneturvallisuustilanne  on  taajamissa, joissa  on  paljon läpikulkuliiken-
nettä, liikennemäärät suurehkoja  ja  tiet sujuvia (Lieksa, Uimaharju, 
llomantsi, Juuka, Kitee, Nurmes, Tohmajärvi  ja  Valtimo). Taajaman 
maankäytön kehittyminen voi heikentää liikenneturvallisuutta  mm. Lehmon, 
Ylämyllyn,  Lieksan, Tuupovaaran  ja  Heinävaaran taajamissa, mikäli 
maankäyttö kehittyy voimakkaasti  ja  ilman verkkotarkastelua. 
Keskimääräinen liikenneturvallisuustilanne  on  Kontiolanden, Ylämyllyn, 
Liperin, Puhoksen, Kuusjärven, Outokummun, Hammaslanden  ja  Reijolan 

 taajamissa. 

Poliisin tietoon tulleita henkilövahinko-onnettomuuksia  on  sattunut 
tarkastelluista taajamista eniten Kiteellä  (49), Juuassa (33), Uimaharjussa 
(33)  ja  Enossa  (30). Värtsilä on  taajamista ainoa, jossa poliisin tietoon ei 
ole  tullut  yhtään henkilöonnettomuutta tarkastelujakson aikana  (1988-92).  

Yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuuksista kolmasosa tapahtuu 
taajamissa. Jalankulkijaonnettomuudet ovat pääosin risteysonnettomuuk

-sia  (taajamissa yleensä suojateillä). Neljäsosassa onnettomuuksista jalan- 
kulkija  on  ollut päihtyneenä. Polkupyörä-  ja  mopo-onnettomuudet ovat 
yleensä risteysonnettomuuksia. Vaarallisin taajamatietyyppi  on  läpi-
ajo/sisääntulotie, jonka molemmin puolin  on  palveluja. Pienten taajamien 
teillä ongelmana ovat kevyen liikenteen onnettomuudet sekä yksittäisonnet-
tomuudet. Kyseisillä taajamatiejaksoilla  on  keskimääräistä korkeammat 
nopeusrajoitukset, vähemmän valaistua tienpituutta  ja  niiltä puuttuvat kevy-
en liikenteen väylät sekä alikulut. 

Pohjois-Karjalan läänin taajamissa  on Heinävaaraa  lukuunottamatta raken-
nettu kevyen liikenteen väylät. Useissa taajamissa  on  tarvetta väylien 
jatkamiseksi. 

Vaikka kevyen liikenteen verkosto  on  kunnossa, ei kevyen liikenteen asema 
ole kuitenkaan hyvä: poikittaisyhteyksien riittämättömyys, heikko pitkänmat-
kan reittiverkosto  ja  vilkkaasti liikennöityjen teiden aiheuttama este-  ja 

 meluvaikutus  ovat keskeisiä ongelmia. Keskustoissa pysäköidään useimmi-
ten kauppaliikkeiden eteen, jolloin kevytliikenne sekoittuu autojen pysä-
köintiliikenteeseen. 

Liikenneturvallisuudelta  on  selvästi havaittavissa yhteys taajamakuvaan: 
yleensä sekava  ja  taajamakuvaltaan jäsentymätön  ympäristö  on  myös 
liikenneturvallisuuden osalta ongelmatlinen. Pienissä taajamissa 
liikenneturvallisuusongelmat ovat vähäisiä. Tämä johtuu luonnollisesti 
liikennemäärien vähyydestä  ja  usein taajaman syrjäisestä sijainnista. 
Ongelmat kasautuvat erityisesti niihin taajamiin, joissa  on  runsaasti 
läpiajoliikennettä. 
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Liikenneturvallisuudeltaan heikoimpiin  taajamiin  ([no,  Uimaharju, Juuka, 
llomantsi, Kitee, Lieksa, Nurmes, Valtimo, Tohmajärvi)  on  hiljattain tehty  tai 

 suunnitteilla teiden parantamisia. Suunnitellut ohikulkulinjaukset 
parantaisivat pitkällä tähtäyksellä joidenkin taajamien liikenneturvallisuutta 
(Kuusjärvi, Tuupovaara, Reijola). Ongelmallisimpia ovat ne, joissa rakenne 
aiheuttaa ristiriitoja liikenteen toimivuuteen (Valtimo, Lehmo, Kontiolahti, 
Tohmajärvi, Puhos, llomantsi, Hammaslahti). Näiden kehityksessä  ja 

 ongelmien ratkaisuissa vaaditaan kunnan panosta, jotta ongelmat eivät 
rakentamisen myötä ainakaan lisääntyisi.  

HENKILÖ VAHINKO -ON N 

TAAJAMA  

Kuva  5/1.  Yhteenveto taajamien liikenneturvallisuustilanteesta.  
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Taulukko  5/1. Liikenneturvallisuustilanne  Pohjois-Karjalan läänissä. 
Yhteen  veto 

• 1. : 	1. 	 .. 

....;...  

&u 	ätus 

Enokk  11 2 2 9 42 0,35  Huono  30 

Hammaslahti  4 2 1 3 13,9 0,11  Hyvä  21 

Heinävaara  4 1 0 4 30,6 0,10  Hyvä  6 

llomantsi  kk  5 2 0 5 10 0,10  Hyvä  22 

Juuka  kk  25 20 1 24 117,6 0,47  Huono  57  

Kesälahti kk  12 7 0 12 72 0,27  Huono  21 

Kiihtelysvaara  kk  7 4 0 7 73,7 0,23  Keskimääräinen  11  

Kitee keskusta  34 22 2 32 31,1 0,40  Huono  94  

Kontiolahti kk  11 6 0 11 20,2 0,11  Keskimääräinen  6 

Kuusjärvi  1 0 0 1 4,1 0,04  Hyvä  6 

Lehmo  18 5 0 17 31,4 0,28  Huono  38  

Lieksa keskusta  20 10 1 19 35,8 0,10  Keskimääräinen  45  

Liperi kk  4 1 0 4 15,3 0,09  Hyvä  16  

Nurmes keskusta  19 6 0 19 25,1 0,28  Huono  47  

Outokumpu keskusta  7 4 2 9 18,4 0,13  Keskimääräinen  44  

Polvijärvi kk  11 6 1 10 36,6 0,18  Keskimääräinen  30 

Puhos  6 3 0 6 31,7 0,14  Keskimääräinen  14  

Rääkkylä kk  5 2 0 5 50,5 0,10  Hyvä  6 

Reijola  12 1 1 11 62,8 0,31  Huono  28 

Tohmajärvi  kk  7 3 2 7 22,3 0,11  Hyvä  26  

Tuupovaara kk  1 1 0 1 9,2 0,03  Hyvä  2  

Uimaharju  16 2 0 16 85,4 0,39  Huono  46  

Valtimo kk  9 6 1 8 67,6 0,18  Keskimääräinen  22 

Värtsilä  kk  1 1 0 1 12,8 0,02  Hyvä  3 

Viinijärvi  4 2 1 3 19,5 0,11  Hyvä  19 

Ylämylly  18 7 0 18 15,6 0,29  Huono  61 
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6  Maankäyttö  ja  rakennettu ympäristö  

6.1  Tienpitäjä  ja  maankäytön kehittämisen periaatteet 

Taajaman keskustateiden kehittämisen yhtenä lähtökohtana  on  taajaman 
toiminnallisuuden parantaminen. Tieverkon  ja  maankäytön välinen vuoro-
vaikutus  on  ilmeinen, kuitenkaan sitä ei ole tähänastisissa suunnitelmissa 
riittävästi korostettu. Taajaman  ja taajamateiden  kehittämisen perustana 
tulee olla kunnan kaavoittajan, tiensuunnittelijan  ja ympäristösuunnittelijan 

 välinen yhteistyö, jolla tähdätään maankäytön suunnittelun  ja tiensuunnitte-
lun yhteensovittamiseen.  

Kuntien maankäytön suunnittelijoiden  ja tienpitäjän  välinen vuorovaikutus 
 on  tärkeää; ovathan yleiset tiet useimmiten taajaman sisäisiä liikenneväyliä 
 ja  jokapäiväisen elämän julkisia tiloja. Taajamarakenteesta irrallaan tapah-

tuva rakentaminen johtaa uusien kevyen liikenteen väylien, risteyssiltojen  ja 
 jopa tieyhteyksien rakentamiseen. Toimintojen  ja  rakenteen hajautuminen 

lisää liikennettä, liikenneturvallisuusriskiä  ja  luo epäviihtyisyyttä. Hallitsema-
ton maankäyttö  aiheuttaa toimintojen hajautumisen lisäksi erityyppisiä 
ongelmia,  mm.  sekavan ympäristön, liikenteen sujuvuus-  ja liikenneturvalli-
suusongelmia,  taajaman luonteen  ja  identiteetin muuttumisen, eikä  se  ole 
yhdyskuntarakenteen kannalta toivottavaa.  

6.2  Menetelmät  ja  tarkastelutapa  

Maankäyttöti lanteen  selvittämiseksi kunnan edustajia haastateltii  n  maasto- 
käynnin yhteydessä. Työn aikana järjestettiin neljä sidosryhmähaastattelua. 
Maastokäynni  n, kuntakierroksen  ja sidosryhmähaastattelujen  tulokset kirjat-
tiin taajamakorteille. Taajamakorttiluonnokset lähetettiin kuntiin kommentoi-
taviksi, minkä jälkeen taajamakohtaiset raportoinnit viimeisteltiin. 

Maankäytön osalta työssä  on  selvitetty seuraavat  asiat: 
-  kunnan  ja  taajaman nykyinen väkiluku  ja  ennusteet vuodelle  2010 
- 	kunnan  tai  taajaman elinkeinojakauma (palvelut, alkutuotanto, jalostus) 
- 	kaavoitustilanne (yleiskaavat  ja osayleiskaavat  sekä rakennuskaavati- 

lanne;  näiden alueiden laajuus  ja  pätevyys) 

Työn tarkoituksena oli selvittää sekä taajaman nykyinen maankäyttö että 
tulevaisuuden kehitysnäkymät. Tulevaisuuden kehitysnäkymien arvioinnilla 
tarkoitetaan taajaman kasvusuuntia  ja  niiden vaikutusta taajamarakentee-
seen,  taajaman toimintoihin  ja  sitä kautta  mm. liikenneturvallisuuteen  sekä 
ympäristöön  ja taajamakuvaan. Kaavatilannetta  analysoimalla saatiin selvil-
le kunnan ote maankäyttöasioihin, ts. käytettävissä oleva kaavoitushenkilö-
kunta, hyväksyttyjen kaavojen laajuus  ja  pätevyys sekä yleinen suunnitel-
mallisuus. 
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Maankäytön nykytilan analyysi  on  tehty pääosin haastattelujen  ja karttatyön 
 perusteella. Lisäksi käytössä  on  ollut Pohjois-Karjalan liiton, tiepiirin sekä 

lääninhallituksen antamaa materiaalia. 

Taajamien maankäytön tilan arvioinnissa  on  yleisiksi ongelmiksi todettu 
seuraavia asioita: 

- 	keskustarakenne  on  hajonnut  tai  muuttunut alkuperäisestä 
- 	taajaman toiminnallinen rakenne  on  epäselvä, toiminnot ovat hajaantu- 

neet  ja  taajaman keskipisteen merkitys  on  vähentynyt 
- 	suhde ympäröivään maisemaan  on  muuttunut  ja  muuttuu edelleen 
- 	maankäyttösuunnitelmat  ovat epärealistisia, kasvupainotteisia 
- 	taajaman rakennuskaava-alueella  on  tyhjää tilaa, kuitenkin rakentami- 

nen tapahtuu alueittain laajentumalla 

Onnistunut maankäyttö ilmenee seuraavasti: 

- 	taajamarakenne  on  selkeä  ja  keskusta-alue suhteellisen tiivis 
- 	taajamarakenne  on  eheä  ja  selvästi rajautunut  ja  kasvaa tiivistämällä 
- 	taajama  on  kasvanut tietoisen maankäyttösuunnittelun mukaisesti, 

laaditut kaavat ovat realistisia  ja  niissä  on  selkeä tilallinen käsittely  

6.3  Johtopäätökset 

Kuntien  maankäyttö 

Tarkastelluista  1 8  kunnasta kaikissa kuntakeskuksissa Värtsilää lukuunot-
tamatta  on  vahvistettu rakennus-  tai  asemakaava. Vahvistettujen rakennus- 
kaavojen  pinta-ala vaihtelee taajaman koon mukaan huomattavasti. 

Osayleiskaavan  tarkistus  on  tekeillä Kesälandella  ja  Heinävaaralla. Vanha 
osayleiskaava  on  12:ssa  taajamassa. Ilman  koko  kunnan kattavaa yleis- 
kaavaa  on  Rääkkylä. Tuoreita yleiskaavoja  (1 990-93) on  Liperissä, Ylämyl-
lyllä, Kuusjärvellä  ja Tohmajärvellä.  

Yhteisenä piirteenä Pohjois-Karjalan kirkonkylien  ja  taajamien maankäyttö-
suunnitelmille ovat kaavan laajat aluevaraukset  ja taajamarakenteen rönsyi-
leminen.  Rakentamisen kehityksen arviointi  on  kuitenkin huomattavasti 
realistisempaa kuin esim. Kuopion läänin taajamissa. Vaikka kaavoissa 
puhutaan tiivistämisrakentamisesta, taajama kasvaa alueittain laajenemalla, 
harvoin keskustarakennetta tiivistämällä. Alueittain laajentumiseen  on 

 useita syitä: maanomistusolot, kunnan omistama reservimaa taajaman 
ulkopuolella, nousukauden väestökasvuennusteet, liike-elämän odotukset 
jne. 



22 	 Liikenneympäristön  tila  1994, Maaseututaajamat  ja  pienet kaupungit 
MAANKÄYTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Taajamien väkiluvun odotetaan hieman kasvavan miltei kaikissa taajamissa 
 haja-asutusalueelta  tulevan muuttoliikkeen takia. 

Lääninhallituksen tekemässä  yleiskaavoituksen toimintaohjelmassa  alueella 
 on  kolme keskeistä  kehittämisaluetta,  joihin aiotaan panostaa erityisesti. 

Nämä ovat Pielisen altaan alue, läänin erikseen  määriteltävät  ranta-alueet 
sekä Joensuun seutu. Pielisen alueella painopiste  on  Kolin  seudulla, jonne 

 on  laadittu neljän kunnan yleiskaava.  Kyseiselle  alueelle  on v. 1992  valmis-
tunut  koko  alueen kattava  yleiskaavallinen rakennesuunnitelma.  Rantojen 
osalta Pohjois-Karjalan liitossa  on  meneillään selvitys rantarakentamisen 

 mitoituksesta  ja  rantarakentamistapojen  kehittämisestä. Joensuun seutu 
muodostaa läänin keskeisimmän  suunnittelutarpeen.  Joensuun seudun 

 seutukaava  on  hyväksytty liittovaltuustossa  18.5.1992  ja  vahvistettu  ympä-
ristöministeriössä  5.1 0.1993.  

Maankäytön ongelmat 

Taajamien maankäytön  nykytilan pääongelmia  ovat  taajamarakenteen 
 hajanaisuus,  taajamatoimintojen  eriytyminen  ja  keskustan painopisteen 

siirtyminen paikasta toiseen  esim.  liike-elämän  tai  tielinjauksen takia. 
Yhtenä tärkeänä ongelmana voidaan pitää taajaman  elinvoimaisuuden 
kadottamista.  

Maankäytön kannalta yleisesti ottaen  ongelmallisimmat  taajamat ovat niitä, 
joissa  yleiskaavatilanne  ei ole ajan tasalla. Pohjois-Karjalan alueella kaavan 
tarkistamisen tarve  on  puolessa tutkituista kohteista. Taajaman  elinvoimai-
suuden  säilyttäminen, erityisesti  keskustajaksojen,  on  eräs tärkeä tavoite, 
joka aiheuttaa ongelmia  syrjäisissä  paikoissa. 

Maankäytön osalta  ongelmallisimpia  kuntia ovat  llomantsi,  Lieksa, 
 Tohmajärvi,  Kitee, Valtimo  ja  Lehmo.  Pitkän  nauhamaisen  rakenteen 

aiheuttamia ongelmia  on mm.  Kontiolandella, Lieksassa,  Ylämyllyllä, 
Kuusjärvellä, Polvijärvellä  ja  Reijolassa.  Hitaasti kehittyviä taajamia ovat 
Uimaharju,  Kuusjärvi  ja  Puhos.  Näistä  Puhoksessa  olisi potentiaalia 

 matkailukeskuksena  kehittämiseen.  Selkéän  rakenteen  säilyttäneitä 
 taajamia, joissa tulevaisuuden  maankäyttö  tukee vanhaa rakennetta  ja 
 kokonaisuutta,  on  useita  (Eno,  Kesälahti,  Viinijärvi,  Outokumpu, 

 Hammaslahti,  Rääkkylä, Tuupovaara,  Värtsilä).  Tyypillistä  kaiki'le  on  selkeä 
liikenneverkko, säilynyt suhde maisemaan sekä suhteellisen hidas kasvu-
vauhti.  
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Kuva  6/1.  Erilaisia maankäyttömalleja Pohjois-Karjalassa. 
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7  Taajamakuva  

7.1  Määritelmä  

Taajamakuvaksi  kutsutaan sitä kokonaisuutta, jonka rakennettu ympäristö 
 ja  luonto muodostavat yhdessä. Rakennetun ympäristön  ja luonnonele-

menttien  suhteellinen osuus vaihtelee taajamatyypistä riippuen kaupungista 
maaseutukylään. Taajamakuva  on se  näkyvä vaikutelma, joka syntyy ihmi-
sen  ja  luonnon aikaansaannosten yhteisvaikutelmasta  [1 7]. 

•)  L.  

-  
b1_1 'L  

Lt'2iL 	-=--'--=-=-=  u1_  rT.  

U II  - 
tVÅ 	q  

Kuva  7/1.  Taajamaku  van  määritelmä  ja  siihen vaikuttavat osatekijät.  

Taajamatiesuunnittelun  keskeinen tehtävä  on  taajaman myönteisten, arvok-
kaiden  ja  omaleimaisten alueiden  ja  kohteiden säilyttäminen  ja  kehittämi-
nen. 
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Ympäristön positiivisistä ominaisuuksista mainittakoon  mm. 

-  taajaman sijainti maisemassa  ja  maiseman keskeiset elementit kuten 
harjut, mäet, kalliot, vesialueet, jokilaaksot, rinteet jne. 

-  taajaman arvokas rakennuskanta  ja taajamakuvassa  keskeiset 
rakennukset, esim. tietilaa rajaavat portit, kadunpääteaiheet, muut 
ilmeeltään tärkeät rakennukset 

- 	tielle luonnetta antavat tekijät kuten tien pienipiirteinen geometria, 
tilavaihtelu,  paikkakunnan  historia 

- 	tiehen liittyvät yksityiskohdat kuten aidat, portit, luonnonmerkit 
- korostettavat  näkymät 
- 	kasvillisuuden ominaispiirteet, laatu  ja yksittäiskohteet 

Erottuvin taajamateihin  liittyvä taajamakuvan epäkohta  on  tien korkeus- 
aseman muuttuminen. Muita epäkohtia ovat  mm: 

- 	tien liian leveä poikkileikkaus  ja  heikko tilan muodostus 
-  tietä rajaavan rakennuskannan sekavuus 
- 	tietilan  yksitoikkoisuus 
- 	avoin, maisemassa jäsentymätön tietila 
- tievarusteiden  aiheuttama sekava  tai  mittakaavaltaan väärä vaikutelma 
- 	sopimattomat  yksityiskohdat kuten pinnoitteet, kalusteet, valaisimet jne. 
- 	ympäristöön sopimaton kasvillisuus  tai  kasvillisuuden heikko kunto  

72  Menetelmät  ja  tarkastelutapa 

Työssä tehty taajamakuvan tarkastel  u on  tapahtunut maastokäyn nm, 
sidosryhmähaastattel ujen  ja karttatyöskentelyn  pohjalta. Taajamakohtai

-sessa  kuvauksessa  on  käytetty lisäksi lähdeaineiston kirjallisuutta sekä kun-
nista saatua materiaalia  (mm. yleiskaavaselostuksia, maisemaselvityksiä 

 jne). Työn painopiste  on  ollut tieympäristöön liittyvän rakennetun ympäristön 
tilan selvittämisessä. Tämän takia taajamakuvan tarkastelu keskittyy 
tieympäristöön eikä esimerkiksi arkkitehtooniseen tilan käsittelyyn  tai  raken-
nusten massoitteluun. Työn tavoitteena  on  ollut löytää taajamakuvaltaan 
hyvät  ja säilytettävät  sekä heikot kohteet. 

Taajamakuvan  ongelmat voidaan lyhyesti luokitella seuraavasti: 

-  taajaman luonne  ja  alkuperäinen ympäristö  on  muuttunut 
- 	teiden mittakaava, pysäköintijärjestelyt, liittymäalueet  ja poikittais - 

yhteydet eivät ole kunnossa 
- 	ympäristön laatu  on heikkotasoinen,  erityisesti keskustajaksolla 
- 	taajamatien  parantaminen ei ole visuaalisesti onnistunut 
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Taajamakuvan  arvioinnissa ympäristön positiivisia ominaisuuksia  on 
 karkeasti ottaen tarkasteltu seuraavasti: 

-  taajaman ominaisleima  ja  tunnelma ovat löydettävissä 
- 	taajamissa  on  löydettävissä selkeitä tiloja; taajamatie  on  yksi taajama- 

kuvaa muodostavista elementeistä 
-  taajaman rakennuskanta  on eheää 
- 	taajamatien  saneeraus  on  onnistunut  ja  tehty ympäristön ehdoilla 
- 	tieratkaisut  ovat paikkakunnalle luontaisia  

7.3  Johtopäätökset 

 Taajamakuvan  ominaisuudet 

Pohjois-Karjalan taajamille  on  tunnusomaista selkeä suhde maisemaan  ja 
 tietty pienuus sekä metsäinen ilme. Perinteiset vaarataajamat erottuvat sel-

keästi joukosta, samoin perinteet säilyttäneet, pienipiirteiset kohteet. Verrat-
tuna esimerkiksi Kuopion läänin taajamiin  on  Pohjois-Karjalassa selkeästi 
omaleimaisempi taajamakuva. Taajamakuvaltaan "helmiä" oli tarkastelluista 
kohteista suhteellisen paljon, joskin olisi odottanut niiden määrän olevan 
vieläkin suurempi. Näissä kohteissa tieympäristö oli tärkeä  osa  taajamaku-
vaa  eikä tienparantamisella oltu muutettu ympäristöä. Tohmajärvellä, VaIti

-molla,  Rääkkylässä,  Liperissä  ja  Kontiolandella suurmaisema luo miellyttä-
vää taajamakuvaa, vaikka tieratkaisut eivät kyseiseen maisemaan  tai taa-
jamarakenteeseen sopisikaan.  Ongelmina mainittakoon näissä keskusta- 
jakson väljyys, taajamateiden toteutuksen jäykkälinjaisuus, viimeistelyn 
puuttuminen sekä tieympäristön jaksottumattomuus. 

Taajamakuvaltaan ongelmallisimpia  olivat rakenteeltaan väljät  ja  tietilaltaan 
 epämääräiset taajamakeskustat (Tohmajärvi, Juuka, Ilomantsi). Ympäristön 

ankeus  ja  tietty "epäpaikan" olemus aikaansaa taajamakuvan ongelmia 
(Uimaharju, Reijola, Lehmo, Kuusjärvi). Yleisesti ottaen hyviä olivat ne 
kohteet, jotka ovat säilyneet kirkonkylämäisinä  ja  joissa rakentamisen 
suhde suurmaisemaan  on  säilynyt perinteisenä. 

Tärkeimmät positiiviset ominaisuudet olivat tien geometria, mittakaava  ja 
 luonne sekä taajaman kokonaishahmo, tilanmuodostus, eheys  ja  omalei-

maisuus. Tieympäristöön liittyviä positiivisia ominaisuuksia olivat  mm. 
 Kiihtelysvaaran kevyen liikenteen väylien toteutus, Kesälanden tiestön 

pienipiirteisyys  ja  hyvin hoidettu ympäristö, Värtsilän voimakas suurmai-
sema, Hammaslanden vehreä tieympäristö jne. 
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Taajaman suhde suurmaisemaan  ja  taajaman tilarakenne ovat tärkeimpiä 
taajamakuvaa luovia tekijöitä. Mikäli nämä  asiat  ovat kunnossa, voidaan 
taajamakuva luokitella hyväksi, vaikka taajamassa olisi häiritseviä 
yksityiskohtia  tai  sekavia alueita. Kyseisistä esimerkeistä mainittakoon 
Kiihtelysvaara, Liperi, Rääkkylä  ja Heinävaara.  

Negatiivisia taajamakuvan ominaisuuksia olivat taajamarakenteen väljyys, 
ympäristön sekavuus, ympäristöön sopimaton tielinjaus  tai  poikki- 
leikkauksen leveys, pysäköintialueiden jäsentymättömyys, istutusten puut-
tuminen, ylileveät liittymät jne. Konkreettisista kohteista mainittakoon 
Kontiolanden korkea taajamatien tasaus, Tohmajärven väljä tieympäristö, 

 I lomantsin  ympäristön sekavuus  ja muuntuneisuus, Uimaharjun  ympäristön 
ankeus, Enon rakennuskanta, Reijolan valtatiemäinen tieympäristö  ja  Polvi-
järven vihermassan riittämättömyys. 

Tienpitäjän  keinot taajamakuvan parantamiseksi 

Taajamakuvaa  voidaan parantaa eri tavoin. Tärkeimmät toimenpiteet ovat 
ehdottomasti taajamarakenteen tiivistäminen kaavoituksella, liikenneverkon 
jäsentäminen  ja  ympäristön parhaiden puolien esiintuominen. Tienpitäjän 
keinot taajamakuvan parantamiseksi ovat kandenlaisia: olemassaolevan 
hyvän ympäristön säilyttäminen  tai  virheiden  ja  epäkohtien parantaminen. 
Tiet tulisi suunnitella yksilöllisesti eri paikkakunnille. Ratkaisujen tulisi koros-
taa paikan ominaisleimaa, kulttuuria  ja  toimintoja. Suurien, taajamakuvaa 
muuttavien hankkeiden vaikutusta tulisi tutkia ennakkoon  ja  pyrkiä toteut-
tamaan parantaminen vaiheittain. Täytyy muistaa, että pienipiirteisen 
ympäristön omaavat kirkonkylät eivät usein kestä pienintäkään toimenpi-
dettä. Rakentamisen aikainen työn valvonta  on  tärkeää. 

Omaleimaisimpien  taajamien keskustat eivät kestä vanhojen normien 
mukaisia liikenneturvallisuuden Keinot tulisi valita paikan mukaan  ja  edetä 
mieluummin pienin askelin kuin kertasaneerauksin.  Ns. säilytettäviä 

 taajamia Pohjois-Karjalan läänin alueella ovat Kiihtelysvaara, Heinävaara, 
Värtsilä  ja  Kesälahti. 

Tienpitäjän taajamakuvaa  parantava  lista  voisi näyttää tällaiselta: 

- 	tieympäristön  hoitaminen teitä  ja tieympäristön  hoitoa jaksottamalla, 
jolloin taajaman teiden hierarkia saadaan esille 

- 	avoimien  ja jäsentymättömien  alueiden tiivistäminen istutuksin  tai 
rakenteellisin  keinoin (liittymät, pysäköintialueet, ylileveä tietila jne.) 

- 	uusia teitä  ja  kevyen liikenteen väyliä rakennettaessa teiden sovittami- 
nen maastoon, paikan ominaispiirteet  ja  yksityiskohdat säästäen  ja  niitä 
korostaen (kiviaidat, puusto, alueen  ja  tien luonne, rakenne sekä 
tehtävä) 

- 	suurten ratkaisujen vaiheistaminen  ja ympäristövaikutusten  arvioiminen 
ennakkoon 
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- 	ylisuunnittelun  välttäminen, pienten parannustoimenpiteiden käyttämi- 
nen 

- 	asukkaiden mielipiteiden ottaminen huomioon (liikennekulttuurin, 
asenteiden  ja  kohtaamispaikkojen  selvittäminen) 

- 	normeista poikkeava suunnittelu, yksilöllisten ratkaisujen löytäminen 

Suunnittelussa taajaman  historian,  luonteen  ja  ominaisuuksien tunteminen 
 on  tärkeää. Taajamakuvaa ei voida luoda keinotekoisesti eikä useinkaan 

parantaa kokonaisuutena.  Sen  sijaan taajamissa esiintyviä 'teknisiä" virhei-
tä  ja  negatiivisia asioita voidaan peittää  tai  piilottaa  ja  hyviä taas korostaa.  

Kuva  7/2.  Taajamakuvallisesti  onnistunutta  tienparantamista,  Kitee.  
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8  Taajamakohtaiset kehittämissuositukset  

Toimenpiteiden luonne  ja  kiireellisyys  

Työssä tarkastelluista taajamista voidaan erottaa neljä toimenpideryhmää:  

1) Taajamat, jotka vaativat keskustan saneerauksen.  

2) Taajamat, joita tulee parantaa paikallisesti, pienin toimenpitein.  

3) Taajamat, joissa ei ole tarpeen tehdä toimenpiteitä  tai  joissa toimenpi-
teet kohdistuvat yhteen pääongelmaan  tai keskustajaksoon. 

4) Taajamat, joissa ympäristön säilyminen sellaisenaan  on  tärkeää. 
Toimenpiteiden laajuus  ja  laatu tulee määrittää hyvin tarkasti. 

Taajamakohtainen ongelmaluokitus  on  esitetty kuvassa  8/1.  Kyseinen luoki-
tus  on  ennen kaikkea yhteenveto tässä työssä tarkastelluista liikenteen, 
maankäytön  ja taajamakuvan  kannalta ongelmallisista taajamista. Oheinen 
luokitus  on  ikään kuin näiden kolmen  osa-alueen keskiarvo määriteltäessä 
taajamissa tehtäviä toimenpiteitä. 

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen yleisten teiden varsille  on  toteutu-
nut suhteellisen hyvin. Useissa taajamissa  on  meneillään  jo kolmas perus-
parantamiskerta.  Tien saneeraukset  ja  kevyen liikenteen väylien toteutta-
miset eivät ole ympäristön kannalta  kovin  onnistuneita. Saneeraus  on 

 tapahtunut paikallisia arvoja  tai  maiseman ominaispiirteitä huomioimatta. 
Erityisesti olisi parannettava keskusta-alueiden liittymiä, kevyen liikenteen 
järjestelyjä  ja  ympäristön viimeistelyä. Taajamissa tehtävien toimenpiteiden 
tulee tähdätä liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden, ympäristön, 
tieympäristön ilmeen  ja  yleisen toiminnallisuuden parantamiseen. 

Taajamaympäristöa 	parantavia 	toimintamuotoja 	on 	useita: 
keskustajärjestelyt, perusparantaminen, liittymäjärjestetyt,  kevyen liikenteen 
olosuhteiden parantaminen sekä ympäristönhoitotoimet. Kevyen liikenteen 
olosuhteiden parantaminen ei välttämättä tarkoita kevyen liikenteen väylien 
rakentamista, vaan esimerkiksi ajonopeuksien alentamista, poikittaisyhte-
yksien parantamista, suojateiden leventämistä jne. Tässä työssä taajamia ei 
ote ryhmitelty erityisiin toimenpideluokkiin, vaan kullekin taajamalle  on 

 esitetty omat kehittämistavoitteet. 
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Taulukko  8/1.  Taajamakohtainen orige/maluokitus  Pohjois-Karjalassa. 

TAAJAMIEN LUOKITUS: 

Luokka  I 	ongelmalliset 
(maankäyttö! liikenneturvallisu  us! taajamakuva)  

ILOMANTSI kk 
JUUKA kk 
LIEKSA keskusta 
REIJOLA 
TOHMAJÄRVI  kk 
UIMAHARJU 

Luokka  II  seurattavat 

ENO  kk 
KITEE keskusta 
KONTIOLAHTI kk 
LEHMO 
LIPERI kk 
HAMMASLAHTI 

 KU USJÄR VI  
NURMES keskusta 
POLVIJARVI kk 
VALTIMO kk 
YLAMYLLY 
PU  HOS  

Luokka  III 	vähän oneImia! pieniä taajamia 

KIIHTELYS  VAARA kk 
OUTOKUMPU keskusta 
RAAKKYLA kk 
TUUPOVAARA kk 
VIINIJÄRVI  

Luokka  IV "helmet 

HEINÄVAARA 
 KESÄLAHTI kk 

VÄRTSILA kk 
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ENO,  KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu kiireellisyysluokkaan  Il  lähinnä huonon liikenneturvalli-
suustilanteen takia. Taajamassa  on  paljon läpi kulkevaa raskasta liikennet-
tä. Taajamakuvassa  on viimeisteltävää.  Rakentaminen kehittyy "oikeaan" 
suuntaan rakennetta tiivistämällä. 

Taajamalle  tulee tehdä  koko  taajama-alueen kattava kehittämissuunnitel
-ma,  jonka perustana  on  tila-analyysi  ja  toimintojen selvittäminen. 

Kaupallista keskustaa tulee kehittää  ja  elävöittää. Kehittäminen pitää 
sisällään myös rakennuskannan ehostamisen. Taajamakuvan viimeistelyä 
tarvitaan yleisten teiden osalta lähinnä sisääntulojaksoilla. Raskasta 
liikennettä keskustasta ei voida poistaa.  Sen  sijaan voidaan maantien  514 
länsipuolta  ja  rantoja kehittää viihtyisiksi siten, että alueen ilme  ja 

 toiminnallisuus kokonaisuutena paranevat.  

ENO,  UIMAHARJU 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  I  heikon liikenneturvallisuuden  ja taa-
jamakuvan  takia. Tiestön osalta ongelmaliittymän suunnittelu  on  jo  käyn-
nissä. Maankäytön osalta tilanne  on  vakaa: uutta rakentamista  ja  muutoksia 
ei ole tiedossa. 

Enon kirkonkylän ohella myös Uimaharju tarvitsee laajaa aluetta käsit-
televän suunnitelman  ja kehittämismallin.  Yleisten teiden ympäristön osalta 
parannettavaa  on  paljon. Pääpaino  on  ensiksi toteutettavilla kohteilla, kuten 
liittymissä  ja sisääntulojaksoilla. Tieympäristön pistemäinen ja  korkeatasoi-
nen parantaminen  jo  loisivat uutta ilmettä  ja kohottaisivat ympäristökuvaa.  

ILOMANTSI, KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  I.  Liikenneturvallisuuden, maankäytön 
 ja taajamakuvan  ongelmia  on  paljon  ja  niiden ratkaiseminen  on  vaikeata. 

Kirkonkylällä  on  paljon kasvupaineita etelään päin. Taajaman rajauksena 
tulisi pitää yleiskaavan rajausta. Uuden yleiskaavan pohjana tulee olla 
maisema, aluerakenne  ja  ympäristön  ja  toiminnallisuuden kehittäminen. 
Tienpitäjän kytkeminen yleiskaavaratkaisuihin  on  välttämätöntä. Kauppatien 
saneeraus, Kalevalantien parantaminen  ja sisääntulojaksojen ehostus  ovat 
tärkeä  osa  myöhemmin tehtävää toimenpidesuunnittelua. Yleisten teiden 
osalta toimenpidesuunnittelu tulee keskittää kantatielle  74.  Kevyen liiken-
teen yhteyksissä  on parannettavaa. Taajamakuvan  kehittäminen tulee 
kytkeä kokonaissuunnitteluun. Kantatien ympäristön osalta parantamisen 
tulee olla rakenteellista, ajonopeuksia hidastavaa. Kantatielle tulee kehittää 
selkeä ilme  ja  luonne. 
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JUUKA,  KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu  toimenpideryhmään  I.  Juuassa  tarvitaan saneeraus 
keskustan yleisillä teillä. Ongelmia ovat liikenneturvallisuuden heikkous, 

 taajamakuvan  ankeus  ja  taajamarakenteen löyhyys.  

Keskustan kehittämiseksi  on  laadittu paljon suunnitelmia, joita ei ole toteu-
tettu. Yleisten teiden korkea tasaus, leveä  poikkileikkaus  ja  ankea ilme 
lienevät syitä siihen, miksi kunta ei ole lähtenyt toteuttamaan pienimuotoisia 
parannuksia muualla keskustassa. Puu -Juuan  parantaminen  on 

 toivottavasti taajaman kehittämisen lähtökohta. Yleisten teiden 
parantaminen voitaisiin aloittaa maantieltä  506. Tie  vaatii raskaan 

 rakenteel  lisen  parantamisen.  Vain  tämä voi kohentaa  taajamakuvaa. 
 Muiden teiden osalta toimenpiteet ovat vähäisempiä, mutta silti 

kokonaisuuden kannalta tärkeitä. 

KESÄLAHTI, KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu  toimenpideryhmään  IV  ja  on  hyvä esimerkki yleisten teiden 
ympäristön erittäin onnistuneesta toteutuksesta. 

Taajama  on  säilyttänyt hyvin perinteisen ilmeensä. Korkeaa ympäristön 
hoidon tasoa vaalitaan tietoisesti. Maankäytön kehittymisen rajat tulisi 
määrittää vielä  jämäkämmin;  pitkällä tähtäyksellä rakenteen hajoaminen voi 
aiheuttaa ongelmia  ja  heikentää alueen kokonaiskuvaa  ja  toiminnallisuutta. 

Yleisten teiden osalta pientä  kehitettävää  on  edelleen. Alueiden  ja  kohtei-
den määrittäminen sekä toimenpiteiden laatu ovat tiepiirin tiedossa.  

KIIHTELYSVAARA,  KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu  toimenpideryhmään  Ill.  Yleisten teiden osalta ongelmia ei 
ote.  Maankäyttö  voi aiheuttaa pitkällä tähtäyksellä ongelmia lukuisien pien-
ten aluekeskusten  rakennuttua.  Kunta voisi tietoisesti kehittää ympäristöä 

 mm.  matkailun edistämiseksi. 

Yleisten teiden osalta ei tarvita välittömiä  tai  suuria toimenpiteitä. Taajama- 
kuvassa  on  kehittämistä erityisesti  kaavateillä. 

KIIHTELYSVAARA, HEINÄVAARA  

Taajama kuuluu  toimenpideryhmään  IV.  Paikallistien  15624  ympäristön  ja 
 arvokkaan maisema-alueen säilyminen  ja  kehittäminen  on  tärkeää. Tätä 

varten tarvitaan selkeä  kehittämissuunnitelma. 
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Kantatien  ympäristöä  ja sisääntulojaksoa paikallistiellä  tulee viimeistellä. 
Alueelle kehittyvä rakentaminen tulee alistaa sällytettävälle ympäristölle. 
Paikallistien varteen harkitut kevyen liikenteen väylät turmelisivat raittiym-
päristön täysin. Liikenneturvallisuus voidaan hoitaa kevyemminkin; varsinkin 
kun liikennemäärät ovat hyvin pienet. 

KITEE, KESKUSTA 

Kiteen kaupunki kuuluu toimenpideryhmään  Il.  Maankäytön suunnittelusta 
 on  puuttunut selkeä tavoite  ja  toimintamalli, mikä näkyy aluerakenteen  ha

-janaisuutena  ja  toimintojen sekoittumisena. Maisemallisten arvojen  ja mai-
semansuojelun  merkitys voisi selkeämmin näkyä myös taajamakuvassa. 
Liikenneturvallisuudessa  on  parantamista erityisesti koulun kohdalla. Taa-
jamakuvan kehittämistä  on  sisääntuloteillä.  

KITEE, PUHOS 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Il.  Taajama  on  historiallinen  ja  perin-
teikäs. Vanhaa rakennetta tulisi tiivistää  ja  aluetta kehittää tietoisesti 
matkailukohteeksi. Rakentamisen tulee tapahtua rakennetta tiivistämällä  ja 

 maisema-arvoja kunnioittaen. Alueelle vieras ruutukaavarakentaminen tulee 
unohtaa. 

Kantatien  aiheuttamat liikenteelliset ongelmat ovat pitkälti rakenteellisia. 
Tiellä  on  selvä estevaikutus. Parantamistarpeet eivät ole akuutteja. Tämän 
takia kokonaisuutena kehittäminen niin toimintojen kuin taajamakuvankin 
osalta  on  perusteltua. Näkymiä järvelle voitaisiin avata  ja tienvarsipuustoa 

 keventää. 

KONTIOLAHTI, KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Il.  Ongelmia aiheuttaa rakenteen ha-
janaisuus  ja keskustajakson pitkänomaisuus.  Liikenneturvallisuudessa  on 

 keskustassa parantamista. Taajamakuvan kehittämistä tarvitaan Kontiolah-
den paikallistiellä kauttaaltaan lukuunottamatta kaunista eteläistä sisääntu-
lojaksoa. Toimenpidetyyppinä  on  keskustajakson  saneeraus, mikä käsittää 
jakson koululta liikekeskustaan (pohjoinen-etelä). Kyseisellä jaksolla ajono-
peuksia tulee alentaa, ympäristöä kehittää  ja  elävöittää  ja  tien tasausta 
alentaa ainakin osalla keskustajaksoa. Kyse  on  siis rakenteellisesta 
parantamisesta. Paikallista parantamista  on  sisääntulojaksoilla  muuallakin, 

 mm.  koulun liittymässä. 
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KONTIOLAHTI,  LEHMO  

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Il.  Pitkänomainen taajamarakenne, 
toimintojen eriytyneisyys sekä alueen kasvupaineet aiheuttavat ongelmia. 
Liikenteen ongelmat kohdentuvat valtatien  18 liittymiin.  Niiden parantami-
seksi  on  olemassa yleissuunnitelma vuodelta  1991.  

Suunniteltu liittymien parantaminen (eritasot) tulee vaikuttamaan taajaman 
sisäiseen liikenteeseen merkittävästi. Tämän takia liittymäratkaisuja tulee 
vielä tarkistaa osayleiskaavatyön yhteydessä. Erityisesti tämä koskee suun-
niteltua pohjoista eritasoliittymää. Yleiskaavan pohjana tulee olla maiseman 
arvojen korostaminen  ja  kehittäminen. Taajamakuvallinen kokonaisuus  on 

 tärkeämpi asia Lehmossa kuin tiejakson viimeistely. Ympäristön samoin 
kuin tieympäristönkin ilme  on maaseutumainen  ja  luonnollinen. Akuuttia 
tarvetta ympäristön parantamiseksi ei yleisten teiden osalta ole. 
Kehitettävät jaksot  ja  kohteet tulee  ensin  määrittää yleiskaavassa  ja  vasta 
sitten ne toteuttaa. 

LIEKSA  -  KESKUSTA  

Kaupunkikeskusta  kuuluu toimenpideryhmään  I  liikenteen ongelmien  ja 
 hajanaisen taajamarakenteen takia. Taajamakuvan parantaminen  on  ennen 

kaikkea kaavoituksen asia. Tieympäristön osalta taajamakuvaa voidaan 
kehittää viimeistelemällä. 

Toimenpiteet tulee keskittää kaupungin läpi kulkevan kantatien  73  
parantamiseen. Tietä tulisi jaksottaa  ja  ympäristö kytkeä enemmän 
maankäyttöön. Kaupunki tarvitsee sisääntulojaksoille selkeät portit  ja 

 yleisesti ottaen liittymien ympäristöjen ehostamista. Leveitä  ja 
maantiemäisiä kokoojateitä  (522  ja  5251)  tulee niinikään ehostaa liittymiä 
parantamalla  ja jaksottamalla  esimerkiksi lisäistutuksin. Tieympäristöjen 
kehittäminen tulee kytkeä tieverkkosuunnitteluun, joka käynnistyy syksyllä 

 1994.  

LIPERI, KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  II. Taajamakuvan  parantamiseksi tulisi 
jäsentää kokonaisuutta  ja  vähentää sekavuutta. Pellot tulee säästää raken-
tamiselta. 

Taajaman liikenteelliset ongelmat liittyvät keskustan liittymään sekä kevyen 
liikenteen yhteyksien parantamiseen. Teiden hierarkiaa tulisi korostaa  ja 
selkiyttää.  Keskustan liittymää tulee parantaa laajasti kytkemällä ympäristö 
toimenpidealueeseen mukaan. Verkon tarkastelu kevyen liikenteen yhteyk-
sien osalta  on  tarpeen. Tieympäristöä voidaan tehokkaastikin parantaa 

 mm.  puuston hoidolla. 
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LIPERI, YLÄMYLLY 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Il.  Rakenne  on nauhamainen  ja  pää- 
teiden pirstoma. Suuret muutokset ovat vielä edessä päin. Maankäytön 
kannalta paloittain rakentuminen  on  ongelmallista. Mikäli kasvuennusteet 
eivät toteudu, rakenne  jää  keskeneräiseksi  ja  siten toiminnaltaan heikoksi. 

Alueen yleiskaavassa tulee myös esittää ratkaisut meluongelmaan. Yleisten 
teiden osalta keskustan paikallistien parantaminen, liittymäjärjestelyt  ja 

 kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen ovat toimenpidelistalla tärkeim-
piä. Taajamakuvan kehittäminen tulee keskittää paikallistien ympäristöön. 

LIPERI, VIINIJÄRVI 
Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Ill.  Taajama  on  säilynyt karjalaisena 
rantakylänä  ja  rakenteeltaan eheänä. Heikko palvelutaso, valtatien varren 
muuntaja  ja sähkölinja  ovat alueen kielteisiä asioita. 

Yleisten teiden osalta tieympäristössä tulee tehdä pienimuotoista 
ympäristön  ja liikennejärjestelyjen  parantamista. Keskustassa 
taajamakuvaa voidaan parantaa hyvin pienin toimenpitein,  mm. pysäköintiä 
jäsentämällä.  Kokonaisuutena hyvin vähän toimenpiteitä vaativa taajama. 

OUTOKUMPU - KESKUSTA 

Kaupungin keskusta kuuluu toimenpideryhmään  Ill.  Liikenteen ongelma- 
alueita ovat ohikulkutien  ja keskustajakson liittymät. Maankäyttö  kehittyy 
hallitusti - irti ohikulkutiestä. Taajamakuvan ongelmat liittyvät harjujaksojen 
läpi kulkevien teiden ympäristöihin  ja liittymien ja sisääntulojaksojen 

 viimeistelyyn. 

Keskustan sisääntuloteitä (mt  503  ja  504)  tulisi viimeistellä vähäeleisesti. 
Maantien  504  ympäristö keskustajaksolla kaipaa niinikään ympäristön 
viimeistelyä  ja tiejaksojen  muuttamista katumaisiksi. Pääliittymä  on 

 liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisin -  se  tulisi parantaa 
välittömästi. Parantaminen ei onnistu ilman kaavamuutosta. 

OUTOKUMPU, KUUSJÄRVI 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Il.  Keskustan läpi kulkeva valtatie  17 
 aiheuttaa liikenneturvallisuusongelmia. Yleiskaavassa  on  varaus ohikulku-

tielle. Toteutuessaan  se  poistaisi kyseisen taajaman ongelmat. 

Valtatiellä ajonopeudet, kaupan eteen pysäköinti  ja  kevyen liikenteen poikit- 
taisyhteydet aiheuttavat ongelmia. Näiden parantamiseksi voidaan tehdä 
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pieniä toimenpiteitä,  mm.  suojatiesaarekkeita, pysäköintijärjestelyjä  jne. 
Taajamakuvan kehittäminen  on  tarpeen vasta sitten, kun ohikulkutie  on 

 rakennettu. Tällöin nykyinen valtatie tulee muuttaa luonnettaan vastaavaksi 
tietä korjaavin rakenteellisin  ja  visuaalisin  keinoin. 

NURMES -KESKUSTA 

Kaupungin keskustan yleiset tiet kuuluvat toimenpideryhmään  II. 
 Ongelmana  on  pääasiassa heikko liikenneturvallisuustilanne. 

Taajamakuvan osalta suuria ongelmia ei ole. Maankäyttö kehittyy hallitusti 
 ja  taajamarakenne  tiivistyy. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi  on  parhaillaan tekeillä toimenpiteitä, 
joita aloitetaan toteuttamaan. Tulevaisuudessa tärkein kaavailtu hanke  on  
kantatien  73  siirto pois keskustan läpi maantien  528  kautta. Hanke  on 

 perusteltu  ja  tukee myös suunniteltua maankäyttöä. Samalla  se 
 mandollistaisi tieympäristön kehittämisen itäisellä taajaman 

sisääntulojaksolla. Taajamakuvan  osalta tieympäristöt kaipaavat 
viimeistelyä,  jota  voidaan toteuttaa vaiheittain. Tärkein kohta  on  kantateiden 
73/75/Porokyläntien  liittymä. Suunniteltu kiertoliittymä toimisi tehokkaana 
kaupungin sisääntuloporttina. 

POLVIJÄRVI, KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Il.  Tiestö  on  saneerattu hiljattain kes-
kustassa. Ongelmina ovat heikko taajamakuva, löyhä taajamarakenne  ja 

 liittymät  sekä kevyen liikenteen ongelmat. 

Taajaman keskustaa  on  mandollista tiivistää. Tämä kehittäisi taajamakuvaa 
varmimmin. Yleisten teiden osalta keskustajakson saneeraus ei ole onnis-
tunut. Kauppajakso vaatii edelleen toimenpiteitä, jotka tulee kytkeä kaavoi-
tukseen (täydennyskorttelin rakentamiseen). Taajamakuvan kehittämistä  on  
sisääntulojaksoilla,  ohikulkutien ympäristössä  ja  liittymissä. Painopiste tulee 
pitää keskustajaksolla. 

PYHÄSELKA, HAMMASLAHTI  

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Il.  Rakenne  on  hyvä  ja  tiivis. Maan- 
käyttö kehittyy hallitusti. Ongelmana  on  toimintoja hankaloittava rautatie  ja 

 ylikulkusilta.  

Liikenneturvallisuuden parantaminen liittyy ylikulkusiltaan  ja  keskustan liitty
-män  parantamiseen. Taajamakuvaltaan ympäristö  on  eheä  ja  hoidettu. 

Paikallista parantamista  on  liikkeiden pihoilla  ja  liittymissä. 
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PYHÄSELKA, REIJOLA  

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  I.  Taajama  on  rakenteeltaan hankala; 
kehitystä ovat hankaloittaneet pitkään avoinna olleet  tie-  ja rataratkaisut. 

 Taajaman rajat tulisi määritellä  ensin. Liikenneturvallisuusongelmia  on  sekä 
valtatiellä  6  että keskustan paikallistiellä  ja  liittymissä. Taajamakuvassa 
paikallistien luonne (vanha valtatie)  on  ongelmallinen. 

Taajaman rajauksen itäinen linja tulee vetää uuteen ohikulkutiehen. Taa-
jamaa tulee pystyä kehittämään ohikulkutiestä irrallaan. Taajamakuvan 
kehittämisen painopiste  on  ensin  paikallistien ympäristössä, sitten  vt  6:n 

 ympäristössä  ja  viimeksi - uuden ohikulkutien rakennuttua - nykyisen "enti-
söinnissä". Ennen uuden ohikulkutien tuloa toimenpiteet ovat laajuudeltaan 

 ja  laadultaan hyvinkin pienimuotoisia. 

RÄÄKKYLÄ, KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Ill.  Erityisiä liikenteen, maankäytön  tai 
taajamakuvan  ongelmia ei ole. 

Keskustarakennetta  voitaisiin tiivistää. Yleisten teiden osalta keskustajakso 
 on tilallisesti  heikko  ja  kaipaa jäsentämistä istutuksin, jotka voivat olla hyvin-

kin voimakkaita. Kirkkonäkymää  ja  akselia kirkolle tulee korostaa. Toimen-
piteet tulee kohdistaa sisääntulojaksoon ohikulkutieltä sekä ydinkeskustaan. 
Taajamakuvan kehittäminen vaatii kokonaisuutta käsittelevän suunnitel-
man, jonka laatijana  on  kunta. 

TOHMAJÄRVI, KEMIE 

Kemie  kuuluu toimenpideryhmään  I.  Taajaman suhteessa tieverkkoon, 
taajaman tilan käsittelyssä  ja  toiminnallisuudessa sekä liikenneturval-
lisuudessa  on  paljon parantamista. Taajamakuvan kehittäminen  on  tarpeen 
keskustassa, erityisesti kauppajaksolla. Teiden luonnetta  ja hierarkiaa  tulee 
parantaa nykyisestä. 

Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisin  on  maantie  490  sen  läpikulku-
liikenteen sekoittuessa taajaman sisäiseen liikenteeseen. Tieverkon paran-
taminen vaatii kehittämissuunnitelman, joka tulee kytkeä tiiviisti kunnan 
kaavoitukseen  ja taajamakuvan  kehittämiseen. Keskustan kauppajaksolla 
tulee tehdä saneeraus. Taajamakuvan kohentaminen tulee kohdistaa myös 
pihoille  ja  kortteleihin sekä kunnan kaavateille. 
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TUUPOVAARA, KIRKONKYLÄ 

Tuupovaara kuuluu toimenpideryhmään  Ill.  Ongelmia aiheuttaa keskustan 
läpi kulkeva  raskas  liikenne. Maankäytön kehitys  on  hidasta. Taajamakuvan 
parantaminen vaatii ympäristönhoidon tason nostoa. 

Maankäytön kehittymisen kannalta  on  tärkeä määrittää suunnitellun ohikul-
kutien kohtalo yleiskaavoitusta varten. Teollisuustien jatkaminen tuntuu ensi 
vaiheessa perustellulta ratkaisulta liikenneongelmien selvittämiseksi. Piho-
jen pysäköinnin järjestämisessä  on  parantamisen varaa, samoin kevyen 
liikenteen yhteyksissä. Taajamassa tulisi tehdä ympäristönhoito-  ja kehittä-
missuunnitelma taajamakuvan  parantamiseksi. Nyt ympäristön parhaat 
puolet jäävät ikään kuin piiloon. 

VALTIMO, KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  Il  liikenneturvallisuuden heikkouden 
takia. Alue  on  kaunista  ja  omaleimaista. Keskustarakenne  on  säilynyt 
eheänä. Maankäytön kehittyminen valtatien yli  on  ongelma. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi toimenpiteet tulee keskittää valtatien 
 18 liittymiin  ja koko taajamaa ohittavalle jaksolle. Taajamasta  puuttuu 

liikenneturvallisuussuunnitelma  ja koko  alueen kehittämissuunnitelma. 
Taajaman rajat tulisi määrittää tiukasti, jotta taajamakuvaa  ja Ilikenneturval-
lisuutta  voitaisiin suunnitelmallisesti parantaa. Alue  on  kulttuurihistoriallisesti 
erittäin merkittävää. Ympäristön parantamisen  ja  alueen kehittämisen tulee 
pohjautua perinteeseen. 

VÄRTSILÄ,  KIRKONKYLÄ 

Taajama kuuluu toimenpideryhmään  IV. Liikenteellisiä  ongelmia ei ole. 
Maankäyttö kehittyy hallitusti  ja taajamakuva  on  hyvin omaleimainen  ja 

 säilytettävä. 

Kirkonkylän osalta toimenpidetarvetta ei ole. Niiralan tieympäristössä 
voidaan tehdä pientä parantamista lähinnä tienvarsipuuston hoitoa, tien 
jaksottamista  ja  viimeistelyä. 
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__________ 

- .' 	 ihanvaar3 	 - 	Taajaman maankäyttö 
Asukasluku 	1990 	2010  - 	 - .ore'kko 

	

'' 	V 	 -  taajamassa 	2047 	2400  

	

• 	 .  Ha 	-. 	I 	

-  kunnassa 	7701 	7600  
- 	. 	 Työpaikat  (koko  kunta) 

	

- 	- alkutuotanto 	398 	280 
7 	Aasi  -  jalostus 	1171 	990  

	

Palsiok 	
onvaala __.- -  palvelut 	1225 	1580  (lähde:pkl) 

- - 	. 	 .• 	
°" 	!ipiava 	-- 	Kaavoitustilanne - 	

-  rakennuskaava-alue: tilaa laajentua 
aaii 	P'Ikka5uo  R  sara 	 . 	' 	- osayleiskaava:  1986,  vanhentunut 

	

arsi. Iavi 	 - - 	 . - 	 . 	 Laajentumissuunnat:  länsi  
.1•• 	 - 	( K 	av'.  

Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Taajama sijaitsee Pielisjoen rannalla kantatien - maaseututaajama  
73  varrella Joensuusta  35 km  koilliseen. Taaja- -  vanha nimi Nesterinsaari, mainitaan  jo  
man  keskusta  on  kolme kertaa siirtynyt paikasta  1500-luvulla Kildiman- nimisenä 
toiseen Pielisjoen yli rakennettavien siltojen - Kaltimonniemi  tärkeä keskus  1700-luvulla 
siirtymisen myötä. Taajama  on  kaksiosainen. - kaksinapainen  rakenne: kirkonkylä  ja Louhioja 
Maisemaltaan  alue  on  metsäistä  ja maastoltaan - Tannilanvaaran pohjavesialuetta  
vaihtelevaa. Taajaman väkiluku  on n. 2000.  -  rautatie kulkee kantatien suuntaisesti 
Kirkonkylällä  on  odotettavissa vähäistä kasvua. 	- taajamarakenne pysynyt hyvin kasassa 
Kirkonkylän alue tunnetaan myös nimellä 
Kaltimo.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  taajaman läpi kulkee paljon raskasta liikennettä 
-  kevyen liikenteen yhteyksien parantamisen tarvetta keskustassa 
- taajaman liikenneturvallisuussuunnitelma vuodelta  1989  
- liikenneturvallisuusongelmia  (raskas  liikenne, liittymät) 

Taajaman yleisiä teitä ovat kantatie  73,  maantiet  514, 516  ja  518  sekä paikallistie  15744.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- metsäinen,  rakennukset jäävät piiloon, vesialueet tärkeitä, maisemakuva monimuotoinen 
- kanavoitu  liittymä taajaman keskipiste, visuaalisesti hallitseva, sisääntuloissa parantamista 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman kasvusuuntana  on  luontaisesti länsi. Erityisiä maankäyttöpaineita  tai  -ongelmia ei ole. 
Liikenteen ongelmia aiheuttavat erityisesti kevytliikenne  ja  taajaman läpi kulkeva  raskas  liikenne. 
Ongelma korostuu, koska liikkeet  ja  palvelut sijaitsevat laajan liittymän kulmauksissa. Taajamaku

-van  kannalta sisääntuloja tulisi kohentaa lisäistutuksin  ja tienvarsipuustoa  hoitamalla. 
Luokka:  II 	 Perustelut: Liikenneturvallisuudessa parantamista. 

Taajamakuvassa viimeisteltävää.  
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi ENET  KAUPUNGIT 

MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  kaksiosainen, kuitenkin niin, että kirkonkylä  on  säilynyt selkeästi painopis-
tealueena. Toinen keskus  on  rakentunut Pielisjoen pohjoisrannalle, Louhiojaan. Taajama  on 

 säilynyt hyvin koossa  ja  kasvanut luontaisesti keskustaan tukeutuen. Liike-elämä  ja  palvelut 
ovat sijoittuneet ydinkeskustaan, pääristeyksen tuntumaan. Rakennuskanta  on  pienimittakaa-
vaista, uuden  ja  vanhan sekoitusta. Maankäytön ongelmana  on  keskustan läpi kulkevan 
liikenteen aiheuttama estevaikutus. 

Toiminnallisesti Pielisjoen ylitys aiheuttaa ongelmia lähinnä kevyen liikenteen yhteyksissä. 

Kunnan rakennuskaava-alueella  on  suhteellisen paljon vapaata tonttireserviä. Asutus laajenee 
nykyisen asutuksen  ja Pielisjoen  väliin länteen Purokylään  ja Alapappilaan.  Rakennuskaava- 
alueen  raja  noudattelee tarkoin Joensuun seudun seutukaavan  (1992) taajamarajausta. 

 Teollisuusaluetta kaavassa ei ole esitetty. Teollisuustoiminnot ovat sijoittuneet Uimaharjuun 
sekä kantatien varteen. Taajamaan  on  tehty osayleiskaava  v. 1986,  joka  on  jäänyt rakennus-
kaavan jalkoihin  ja jota  tulisi uudistaa. 

Kunnan maankäyttö  on  selkeätä. Kasvusuuntana  on  länsi. Tämä siirtää toiminnallista painopis-
tettä maantien  512 länsipuoleile,  mikä onkin luonnollista. Ongelmana  on  palveluiden hajoaminen 
päätien viereen neljään lohkoon, mikä  on  toiminnallisesti  ja  viihtyisyyden kannalta epäsuotuisaa. 
Raskasta liikennettä ei voida ohjata muualle. Toiminnallisuuden kannalta kevyen liikenteen 
yhteyksiä tulee parantaa. Keskustan tiivistämisrakentaminen parantaa myös taajamakuvaa. 
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TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
- kantatie  73  (Uuro-Lieksa-Nurmes)  on  taajaman  ohikulkutienä  pohjoisessa 

 -  maantie  512  (Kovero-Eno) on  taajaman sisääntulo-  ja  läpikulkutie 
-  maantie  514  (Vallisärkkä-llomantsi)  on  sisään-  ja  läpikulkutie  idästä 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan  on  tehty  liikenneturvallisuussuunnitelma  v.1989.  Liikenteen ongelmat liittyvät 
 pääliittymää,  taajaman läpi kulkevaan raskaaseen liikenteeseen sekä sisäisten kevyen liikenteen 

yhteyksien järjestämiseen.  Kantatiellä  on  myös  liikenteellisiä  ongelmia. Ongelmia aiheuttaa 
myös maantien  514  kallioleikkausten jyrkkyys  ja  vähäinen  lumitila. Tiepiirillä  on  suunnitelmia 
uuden  kääntösillan  rakentamiseksi  Pielisenjoen  yli. Tässä yhteydessä tietä  kavennettaisiin  ja 

 tien varren kevyen liikenteen väylää  levennettäisiin. 

Liikenneturvallisuusanatyysi  

Tie  

Te  Pituus  Ttn  le  Nykner 1tuei \ 	kclnen aema Lstty JJ7 PTJa  ev  hik  
(cm)  ves tornnnathnen mati  osuus osuus  *likJyik ajoltu 

lu 	k  beys (%) .  a 

________________________________ ________________ (kpVkm)  

73 1,23 8,0  karitatie/kantatie  taajaman  ohikulku  6,5 92 100 1 60 

512 1,38 8,0  kokoojatie/seututie sisääntulo/lapikulku  4,3 100 100 1 60 

514 3,16 8,0  seudulltie/seututie sisääntulo/läpikulku  4,0 68 54 1 60 

5141 0,55 6,3  yhdystie/yhdystie sisäåritulo/Iäpkulku  0 0 92 0 80  

YhtJ kes-  6,32 7,9  sisaantulo/Iapikuiku  4,2 74 77 3 

Ns- 

62  
kimäärin  

onnettomuudet  Liikenne Henki!ovahink  
Te  Raken KVL.  K  Raska 1  Kko  Te  Ki  L  uk rHV  orrnonn  

tans/  ot  us kJ)  kpI ) tkpl)  aste  ttheys  
parent.  oniV1OO (otmikml 

vuos rii aon vuasi 

L I _____________________ ___  

73 1975 3470 4010 8 4 2 0 4 51,4 0,65 14 

512 1988 900 1140 5 1 0 0 1 44,4 0,14 3 

514 1992 2350 2850 4 6 0 2 4 44,3 0,38 13 

5141 1964 460 460 1 0 0 0 0 0 0  

Yht.  2090 2500 4,8 11 2 2 9 42,0 0,35 30  

Rakentamis/parantamisvuoSi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  liikenneympäristön  paranta
-mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄ  RISTO 

Taajamakuva  

Enon taajama sijaitsee  Pielisjoen  rannalla.  Maisemakuva  on  metsäinen,  vaarojen  ja  vesistöalu-
eiden muovaama.  Vanha asutus sijaitsee  Niskankylässä  taajaman itäosassa rantaan tukeutuen. 
Kirkko  ja  koulu sijaitsevat taajaman eteläosassa  Hepolammen  tuntumassa. Avointa peltoalaa  on 

 vähän. Maaston muodot ovat vaihtelevia, mikä  aikaansaa  myös  kasvillisuustyyppien  vaihtelua 
 rehevistä  hyvinkin kuiviin  ja  karuihin.  Vesistön merkitys  taajamakuvassa  on  keskeinen.  Pienipiir-

teisin  ympäristö löytyy  Niskankylän  alueelta.  Kaltimon  kanavan alue  on  kaunista. Enon 
 kirkkoympäristö  on  valtakunnallisesti arvokas  kulttuurihistoriallinen  kohde.  

Taajamakuvan  kannalta tulee vesistön merkitystä korostaa näkymiä avaamalla,  ylityskohtia 
 parantamalla  ja  rantapuuston  hoidolla. Uusi  kääntösilta  voisi olla ympäristön  kokokohta.  Vanhat, 

tyhjillään olevat rakennukset tulisi kunnostaa  ja  ottaa  hyötykäyttöön  tai  rakentaa tilalle uusia. 
 Tieympäristöä  on  vastikään saneerattu. Leveät  portaalit  ja  visuaalisesti erottuvat  saarekkeet 

 ovat  pienipiirteisessä  ympäristössä liian hallitsevia  ja  "maantiemäisiä".  
Keskustaan rakennettu  alikulkukäytävä  on  toteutettu hyvin kauniisti. Istutukset  sen  ympäristössä 
ovat hyvin onnistuneet  ja  näyttävät. 

Taajaman rakennuskanta  on  heikkoa. Keskusta kaipaa sisäisiä järjestelyjä  ja  kokonaisvaltaista 
 tilasuunnittelua  maisemallisten arvojen  ja  taajaman omaleimaisuuden löytämiseksi  

Tieympäristö 

Tieympäristölle  lamaa antavana tekijänä  on  ympäristön  metsäisyys.  Rakennuskanta  jää  piiloon 
metsän siimekseen lukuunottamatta ydinkeskustan  ja  pääliittymän  aluetta.  Nauhamaista  raken-
netta yleisten teiden osalta esiintyy  vain  kirkon eteläpuolella maantien  512  varrella. Tämän takia 
taajaman  hahmottumirien  on  vaikeaa. Näkymä etelästä keskustaan maantiellä  514 on  vaikutta-
va.  Sisääntuloteiden  ympäristöä tulisi  jaksottaa ympäristönhoidollisiin  keinoin nykyistä parem- 
min. Paikoin tarvitaan  paikkaavia  istutuksia.  Sisääntuloteillä  on  luontaisia  porttikohtia,  jotka 
luovat ympäristöön vaihtuvuutta. 

Maantien  514  ympäristö  on  siistiä. Maantiellä  512  kirkon ympäristö kaipaa kohentamista  ja 
 arvokkaampaa ilmettä.  Kantatien  liittymä pohjoisessa kaipaa viimeistelyä  ja  havainnollisempaa 

 ilmettä  sisääntulokohtana. Keskustajaksol  la  toimenpiteet tulee kohdistaa  vesistösiltaan  sekä 
 liittymiin  ja  piha-alueisiin.  

Kantatien  73  ympäristö  on  yksitoikkoista  ja  metsäistä.  Louhiojalla  syvät  avo-ojat ja  istutusten 
puuttuminen sekä tien korkea tasaus luovat  epävisuaalista  ilmettä. Ne tulisi täyttää jaksolla 
asema- kirkonkylän liittymä  ja  täydentää  istutuksin. 
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Kuva  1.  Kaunista kii*onkylää tulee korostaa maan-
tiellä  512.  

Kuva  2.  Keskustan lllttymäalue  on  laaja  ja  pienipiir-
teisessä  rakenteessa vieras.  

Kuva  3.  Louhiojan tieympäristö  kaipaa viimeistelyä 
kantatiellä  73.  

Kuva  4.  Keskustan päätie  on  saneerattu. Tietila  on 
 edelleen jäänyt väljäksi  

 

kallioleikkauksia. 
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Taajaman maankäyttö 
Asukasluku 	1990 	2010  
-  taajamassa 	1761 	1900  
-kunnassa 	7701 	7600  
Työpaikat  (koko  kunta) 
- alkutuotanto 	398 	280 

,4  -jalostus 	1171 	990  
-  palvelut 	1225 	1580  (lähde:pkl) 
Kaavoitustilanne 
-  rakennuskaava-alue: tilaa laajentua 
- osayleiskaava:  1986,  vanhentunut 
Laajentumissuunnat: itä  ja  pohjoinen 

Luonnehdinta  taajamasta  Taajaman luonne  Ja  kehitysnäkymät  
Taajama sijaitsee Rukaveden  ja Rahkeenveden - teollisuustaajama  
välisellä kannaksella Enosta koilliseen. Taajama -  repaleinen rakenne, paljon tilavarauksia  
on  syntynyt metsäteollisuuden ympärille. Asutus -  kasvanut hitaasti, ei houkuttanut asukkaita  
on  nuorta. Taajamarakenne  on  pitkänomainen -  jakautuu neljään, maanteiden ympäröimään 
nauha. Keskustan läpi kulkee kantatie  73.  Ympä- lohkoon  
ristö  on  metsäistä. Teollisuusalueet hallitsevat 
taajamakuvaa.  Taajamassa  on  noin  1700  
asukasta. Kasvunäkymät ovat heikot,  sillä  kunnan 
kasvu keskittyy kirkonkylään. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  taajaman läpi kulkee paljon raskasta liikennettä 
- kt  73:n  ja  maanteiden  516  ja  5142  liittymä vaarallinen 
-  taajaman liikenneturvallisuussuunnitelma vuodelta  1989 

 -  kevyen liikenteen ylityskohdat ongelmallisia 
-  teiden aiheuttama estevaikutus keskeistä 

Taajaman yleisiä teitä ovat kantatie  73,  maantiet  516, 5142  ja  5162.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
-  teollisuus hallitsee, pirstaleinen rakenne, tiet läpikulkuluonteisia 
- taajamakuvaltaan  raskas  ympäristö, vaikea parantaa, liittymät keskeisiä 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa hitaasti. Asutus laajenee pääosin nykyisen rakenteen sisälle. Maantietä  516  tulee 
kehittää katumaiseksi poikittaisyhteyksiä parantamalla sekä ympäristönhoidon toimenpitein. Keskus-
tan liittymä tulee parantaa  ja  tehdä taajamakuvan porttikohdaksi. Kantatien ympäristö vaatii 
toimenpiteitä. 
Luokka:  I 	 Perustelut: Liikenneturvallisuudessa  ja taajamakuvassa  paljon 

- - - 	parantamista. 
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Taajama: 	UIMAHARJU 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Taajama  on  teiden risteykseen syntynyt, rakenteeltaan hajanainen. Väljä rakenne johtuu sekä 
luonnonolosuhteista että taajaman luonteesta (teollisuustaajama). Laaja tehdasalue, suot  ja 

 vanha soramonttu rajoittavat hyvän tonttimaan  minimiin ja  estävät rakenteen tiivistymistä. 
Uudet asuntoalueet erottuvat yhtenäisinä alueina. Keskusta jakaantuu neljään lohkoon. Palvelut 
sijaitsevat nauhana kantatien  73  ja  maantien  516  varrella. Vanha keskusta aseman eteläpuolella 

 on kuihtumassa.  

Pohjoisessa sijaitseva Honkavaara  on maisemaltaan  kaunis alue, mutta tehtaan ympäristövaiku
-tusten  takia ollut vähemmän haluttu asuntoalue. Niinikään pohjoispuolella oleva Ukkolan alue 

sijaitsee erillisenä alueena, jonne  on  laadittu rakennuskaava. Keskusta  on  rakentunut kaksina-
paiseksi  1970-luvulla. Rakenteen kannalta kantatien  ja  maantien  516  liittymä  on  tärkeä solmu- 
kohta. Ongelmia kyseisen liittymän ohella aiheuttavat kantatie sekä maantie  516,  jotka luovat 
toiminnallista  ja  visuaalista estevaikutusta taajamaan. 

Taajaman kehityksen kannalta olisi tärkeää, että taajamarakenne tiivistyisi  ja  taajaman elin-
voima säilyisi. Tavoitteen onnistumiseksi tarvitaan liikennejärjestelyjä, erityisesti keskustan liitty

-män ja  kevyen liikenteen yhteyksien parantamista sekä liikenneympäristön kohentamista. 
Vanhaa keskustaa tulisi elävöittää  ja  tiivistää. Mikäli kasvu suuntautuu yleisten teiden varsille, 
päähuomion tulee olla poikittaisyhteyksien parantamisessa  ja  toiminnallisuuden korostamisessa. 
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TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
- kantatie  73  (Uuro-Lieksa-Nurmes)  on  taajaman sisään-  ja  läpikulkutie 
-  maantie  516  (Uimaharju-Kivilahti)  on  taajaman sisääntulotie  ja läpikulkutie 
-  maantie  5142  (Uimaharju-Luhtapohja) välittää liikennettä kaakkoisille  haja-asutusalueille 
-  maantie  5162 (Uimaharjun asematie) on  sisäinen yhdystie kantatieltä asemalle 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan  on  tehty liikenneturvallisuussuunnitelma  v.1989.  Liikenteen ongelmat liittyvät taaja-
massa tapahtuvaan raskaaseen liikenteeseen sekä taajamarakenteeseen  ja tieverkkoon. Kanta- 
tien  ja  maantien  516  liittymä  on  ongelmallinen. Kohtaan  on tiepiiri  kaavaillut kiertoliittymää. 
Kantatie, joka  on  pääsuunta, kääntyy keskustan pääliittymässä  90  astetta luoteeseen. Verkon 
kannalta teitä ei voida muuttaa suoalueiden  ja  tehtaan takia. Liittymään tarvittaisiin myös ali-
kulku,  jota  on  vaikea sovittaa maaston takia. Taajaman sisällä tarvitaan kevyen liikenteen 
yhteyksien järjestämistä. Maantie  51 6  aiheuttaa estevaikutusta. Suojateiden ylityskohdat eivät 
ole riittävän havainnollisia. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Tie 
T*  Pduua  Tien  wykyInøM^ ;a  H 

 

V,kclllne  asema Ltht  JK  I PP  ValaistU  Kay  
-  

_s  4rdnnaHtnen ostus ous  4&  raoftus  
(m)  luokka  heys (% %) (kp» (kmIh)  

73 5,30 10,0  kantatie/kantatie sisääntulo/läpikulku  2,8 68 84 1 60 

516 1,26 10,0  kokoojatie/yhdystie sisääntulo/Iäpikulku  7,1 100 100 0 60 

5142 1,45 7,5  kokoojatie/seututie sisääntulo/läpikulku  5,5 100 100 0 50 

5162 0,16 6,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  0 0 0 0 80  

Yhtlkes-  8,17 8,5  sisääntulo/Iäpikulku  3,9 77 88 0 59  
kimäärin _________________ ________________ ________ _______ ________ ________ ________  

I . I,...  

Liikenne  
..-. 	 ... 	 - 	 _________________ 	- -- 	 .. .  

Fh-nkt1bvah nko-onnettom  uudet  
..... ....  

Kakk  

T1  Raken  KV..  KKVI.  Raskas  katki Kvyt KucI t,ouk  H  -onn.  Ht  'onri  
tUII81  tam&  osuus  (kp kp kpl) (kpl  aste  tthey 

H  ::.P.l .. 	 . . 	
. .. : 

:. COH.: :Ifl:1I1k]:; 
tJOSI) 

Hflo• 
1iUdBI 

UØSI  Km (kp4)  

73 1991 2230 2850 11 9 1 0 9 37,8 0,34 31 

516 1976 870 1160 7 6 1 0 6 299,2 0,95 9 

5142 1991 450 580 9 1 0 0 1 84,7 0,14 6 

5162  -  250 240 10 0 0 0 0 0 —_0 0  

Yht  1670 2140 10 16 2 0 16 85,4 0,39 46 

r  Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta-
mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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Taajama: 	UIMAHARJU 	 LIIKENNEYMPARISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄ  RISTO 

Taajamakuva  

Taajama sijaitsee  veden  äärellä, soiden  ja  pienten vaarojen ympäröimänä. Taajamakuvaa hallit-
see rannassa sijaitseva sellutehdas. Rakennuskanta  on  pääosin  1970-luvulta. Taajamasta 
puuttuu varsinainen keskusta. Pääliittymä (mt  516/ 5142  ja  kt  73) on  visuaalisesti hallitseva  ja 

 epämääräinen. Sisääntulo lounaasta  on  vaikuttava vesistösillan  ja  tehdasympäristön  ansiosta. 
Taajamarakenne  on  väljä  ja  ympäristö ankea vähäisten avoimien maisematilojen  ja  metsäisyy

-den  vuoksi. Uimaharju ei ole perinteinen taajama, vaan teollisuuden ympärille syntynyt nuori 
asutuskeskittymä. Liikenneväylät ovat keskeisiä taajamakuvaa muodostavia tekijöitä. Erityisesti 
liittymiin  ja  teiden jaksotukseen tulisi kiinnittää huomiota. Ympäristö kaipaa keventämistä  ja 

 samanaikaisesti uusia istutuksia. Lyhyesti sanottuna enemmän väriä, parempaa hoitotasoa  ja 
 viimeistelyä. 

Ulmaharjun  rautatieasema ympäristöineen  on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi miljööksi. 

Tieympäristö 

Kantatie  73 on  suhteellisen siisti ympäristöltään. Sisääntulo lounaasta  on  hyvä vesistönäkemien 
takia. Kantatien ympäristö kaipaa keskustajaksolla parantamista; erityisesti pääliittymästä 
Sahankankaan liittymään asti. Pohjoiseen mentäessä tien korkea tasaus  ja  avo-ojat  häiritsevät. 
Tehtaan kohdalla voimalinja  on  visuaalinen haitta. Kantatien liittymä saisi erottua selkeästi port-
tina muusta tieympäristöstä. Kiertoliittymä sopisi kyseiseen kohtaan hyvin 

Maantien  516  varteen tehty kevyen liikenteen väylä  on  vaihteleva  ja  välikaistalla  on  paikoin 
suurikokoista puustoa. Taajamamerkkiä tulisi pohjoisessa siirtää etäämmälle kohti uutta 
asutusta. Tiehen rajautuva metsä  on mäntyvaltaista  ja  vaihtuu rakennetuilla alueilla koivuksi. 
Kevyen liikenteen väylän  ja  tien välinen viherkaista  on  avo-ojitettu.  Se  tulisi täyttää keskustajak

-son  osalta  ja  istuttaa lisää puita. Liikerakennukset sijaitsevat kaukana tiestä. Ympäristö vaatii 
voimakkaita istutuksia  ja  selkeitä rakenteellisia kevyen liikenteen ylityskohtia. Puita tulisi ottaa 
esiin yksittäin tienvarressa vesakkoa poistamalla  ja  alarunkoja  karsimalla - myös tonttien osalla. 

Maantie  5142 on tasaukseltaan  ja  geometrialtaan  hyvä  tie.  Metsä  on sekapuuvaltaista. Tien 
 varteen  on  tehty uusi kevyen liikenteen väylä. Välikaista tulee istuttaa matalin pensasryhmin, 

joitakin pienpuita voi esiintyä ryhminä kaarteissa.  Tie  liittyy tontteihin; välikaistan istutukset voisi-
vat olla värikkäitä korkeiden  ja  matalien pensaiden muodostamia ryhmiä. 



Savo-Karjalan tiepiiri  1994  
Kunta: 	Eno 	 ______  
Taajama: 	UIMAHARJU 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Utmaharjun  taajaman keskustajaksoa.  

Kuva  3.  Vanha raitti  on  toiminnoiltaan kuihtunut  ja 
ympäristöltään viimeistelemätön. 

Kuva  2.  Kantatien  73  voimakaspiirteistä  ympäristöä 
pohjoisesta keskustaan. 



Kunta: 	llomantsi 	
Savo-Karjalan tiepiiri  1994  

Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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RyôkyIa 
- 	 vaavaara 	' 	, 	*  

I 	 avuputI,  
2  

VivavaIkarno 
Puohtlinsuo 

- 
Lu 

- 	1k 	 ei  'Tvaara 	
Tililij 

• 	______________  514  Puikela  
a 	asu  

1 	, 	L  ) 	 RIIhrnine. 
- 	512  

Vayrynvairi  Kuukanne S  
• Maata  

- 	Malabas 	isaiin  anal 	'l.•  
\ 	26 	l 

45 	 iIomantst 
• 	 olisi 	 •: 

apovaara -  - ' 

uuuIaar  
_________________________________________________________________________________ 

Taajaman  maankäyttö 
_______  

•Kuu 	nyaara  
Asukasluku 	1990 	2010  

isa 	a 	Vaaara . 	'" 	 • 	, 	I 	 • -  taajamassa 	4150 	4100  
Jlaappa -  kunnassa 	8054 	7800 

1e5 	nvara\<.  Työpaikat  (koko  kunta)  
sa 	•  RI 	io - alkutuotanto 	688 	480  

Moukkul . 	-S'  -  jalostus 	432 	410  
• 	. 

• 	P nail 	- 
-  palvelut 	1522 	2060  (lähde:pkl) 

Pai 
Kaavoitustilanne 

euoaara 	• - -  rakennuskaava-alue: tilaa laajentua  
S 	a  l,4akravaara 	2  - osayleiskaava:  1977,  vanha 

Favaara  L, 	.. Laajentumissuunnat:  länsi  ja  pohjoinen  
I  amm  ny 	ra  

- 	 ,_airikka _________________________________________________________________________________  

Luonnehdinta  taajamasta  
Taajama  on  syntynyt llomantsinjärven itärannalle 
vaaran kupeeseen  ja  sijaitsee rautatien varressa. 
Maisemaltaan alue  on  hyvin kaunista pitkien 
näkymien, vaaramaiseman, harjujaksojen  ja 

 vesistön ansiosta. Taajama  on  kasvanut hajanai-
sesti. Tieverkko  on  sekava  ja  vaikeasti orientoi-
tavissa. Taajamassa  on  vajaat  4000  asukasta. 
llomantsi  on  ison talousalueen keskus  ja  suhteel-
lisen vireä taajama. Kirkonkylän ulkopuolella  on 

 paljon poikkeusluvin rakentuneita asutusalueita. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  Pohjois-Karjalan vanhin asutus, 

periytyy  1300-luvulta 
- vaarataajama, maisemaltaan  kaunis 
- Suomen itäisin kunta 
- taajamarakenne  hajonnut, kasvupaineita etelään 
- rautatie  ja kantatie  74  jakavat taajamaa 

etelässä 
- Tuomaanlähteen pohjavesialue  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  paljon raskasta liikennettä (puutavara  ja turvekuljetuksia),  sekava tieverkko 
- Kalevalantie (kaavatie)  pahin liikenneturvallisuusongelma, liikenneturvallisuussuunnitelma tekeillä 
- kantatiellä  74  ongelmia (liittymät, nopeudet, kevytliikenne) 
- kantatien  luonne epäselvä, meluongelmia 
- Kauppatie  (pt 15769)  perusparannettu  1984.  Suunnitelmia siirtää  tie  kunnan kaavatieksi. 
- Liikenneturvallisuussuunnitelma juuri valmistunut 
Taajaman yleisiä teitä ovat kantatie  74,  maantiet  500, 514  ja  522  sekä paikallistiet  15767, 15769  ja 

 15770.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
-  sekava rakenne, rakennuskanta epäyhtenäistä, ympäristönhoidon taso heikko, väljyys häiritsee 
- Kalevalantie taajamakuvan  kannalta heikko, kantatiessä parantamista, Kauppatie  ja Kirkkotie  kauniita 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 	 - __________________________________  

Taajama kasvaa ennestään laajaa rakennetta laajentuen. Toiminnallisena ongelmana  on  rakenteen 
hajanaisuus  ja  toimintojen eriytyminen. Kalevalantietä tulisi kehittää  ja  parantaa visuaalisesti. 
Kantatie  on  liikenneturvallisuuden osalta ongelmallinen  ja  kaipaa toimenpiteitä. Taajamassa  on 

 paljon ristiriitoja, joiden ratkaiseminen vaatii perusteellista suunnittelua. 
Luokka:  I 	 Perustelut: Liikenneturvallisuudessa  ja taajamakuvassa  paljon 

parantamista. Toimenpiteet kohdistettava kantatielle. 
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  hajaantunut  taajaman läpi kulkevan kantatien  ja  rautatien takia. Teollisuus- 
toiminnot sijaitsevat kantatien  ja radan  tuntumassa. Asutus sijoittuu keskustan pääteiden var -
sille. Vanhin asutus  on  sijainnut Ylätien, Ruskosillantien  ja Kauppatien  varrella, jotka ovat säilyt-
täneet perinteisen nauhamaisen raitti-ilmeensä. Uudet liikerakennukset sijaitsevat Kalevalantien 
varressa, joka  on  kunnan kaavatie. Perinteinen rakentaminen  ja  tiestö noudattelee hyvin mai-
semarakennetta  ja  maiseman ominaispiirteitä. Uusi rakentaminen  ja  tiestö  on  sijoitettu perintei-
sen rakentamistavan vastaisesti  ja  toiminnallisesti erilleen. Keskustassa mandollisuus tiivistämis-
rakentamiseen  on  olemassa. Kirkko sijaitsee rannassa, jossa sijaitsee myös Pääskynpesän 
kuntoutuslaitos. Kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevan Parppeinvaaran laella  on  matkailukeskuk

-sena  tunnettu Runonlaulajanpirtti. 

Kunnan rakennuskaava-alueefla  on  paljon tyhjää tonttireserviä. Kaava-alue  on  väljä  ja  toiminnal-
lisesti eriytynyt. Osittain eriytyminen johtuu myös luonnonolosuhteista. Asutus laajenee nykyisen 
rakenteen tuntumaan Hutunniemelle lännessä  ja Enontien  varteen pohjoisessa. Kirkonkylälle  on 

 laadittu osayleiskaava vuonna  1977,  joka  on  vanhentunut  ja jota  ollaan uusimassa. 
Kunnan maankäyttö kehittyy useaan eri suuntaan. Asutuksen laajeneminen kantatien varteen 
nauhana voimistaa kantatien merkitystä  ja  aiheuttaa lisää liikenteellisiä paineita. Kantatien länsi- 
puoli olisi kirkonkylälle luontaisin kasvusuunta. Maankäytön kehittymisen kannalta keskustaraittia 
tulee tiivistää (Kalevalantie), Kaupparaittia samoin. Toiminnallisuuden kannalta kantatien  ja 

 rautatien poikittaisyhteyksien sekä kevyen liikenteen järjestelyt ovat ensisijaisia parannettavia 
asioita. Käynnistyvän yleiskaavan laatimistyön pohjana  on  oltava ympäristöpainotteisuus  ja 

 taajaman rajauksena yleiskaavallinen rajaus. Nyt rakenne  on  hajoamassa edelleen etelään 
suuntautuvan kasvun myötä. 
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
- kantatie  74  (Joensuu-Ilomantsi) oli taajaman  läpikulku-  ja  sisääntulotie 
-  maantie  500  (Niirala-llomantsi)  on  sisääntulotie  idästä  
-  maantie  514  (Vallisärkkä-Ilomantsi)  on  sisääntulotie  luoteesta, Enon suunnasta 

 -  maantie  522  (Ilomantsi-Lieksa)  on  sisääntulo-  ja  läpikulkutie  pohjoisesta  
-  Ilomantsin aseman  paikallistie  (15767) on  sisäinen  yhdystie  asemalle  
- Flomantsin kk:n paikallistie  (15769) on  vanha  taajamaraitti  ja  kauppatie 
- Paikallistie  15770 on  sisäinen  yhdystie kuormausalueelle  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman tieverkko  on  laaja  ja  mutkikas.  Pääongelman  muodostaa taajaman eteläosassa kulkeva  kanta- 
tie,  jossa sekoittuu sisäistä liikennettä  ja  ohikulkuliikennettä. Kantatien  aiheuttamaa  estevaikutusta  tehos-
taa  samansuuntaisena  kulkeva rautatie. Toinen liikenneturvallisuuden kannalta hankala kohde  on  Kaleva-  I  
lantie,  joka  on  kaavatie.  Kyseinen  tie on  hyvin leveä  ja  suora.  Kauppatie  (pt 15769) on  parannettu  v. 1984. 

 Taajamaan  on  tekeillä  (1994)  liikenneturvallisuussuunnitelma.  

Taajaman liikenteen ongelmat ovat kokonaisvaltaisia  ja  liittyvät oleellisesti maankäyttöön.  Kantatien 
 asema  taajamarakenteessa,  taajamassa kulkeva  raskas  liikenne  ja  liikennemuotojeri sekoittuminen  aiheut-

tavat ongelmia.  Kalevalantie  vaatii saneerauksen. Taajamassa tulee tehdä perusteellinen  tieverkkoselvi
-tys,  jonka pohjalta  maankäyttöä  lähdetään kehittämään.  

Liikenneturvallisuusanalyysi 

_______ 
--------- _______  

Tte  
II,,,,, 	II  

us  T*n 
- -. - 

Nykynen'tleva 
---------.---------------  

Verkollen asrr Lutty JKi  PP  Vt,j 
I 

Ksvk,  
I 	 I 	 I  

Nopeua'  
(km)  øVes tominnlknen nt  out  ouu a 1ikj1&  

hays I 	1  ) (kpO (krnTh) 
___________________ _________ (kpvhm) ____ ____ ________  

74 3,34 10,0 kantatie/kantatie läpikulku/sisääntulo  4,5 96 100 0 60 

500 0,60 8,0 kokoojatie/seututie läpikulkulsisääntulo  3,3 100 100 1 60 

514 124 7,0 seudull.tie/seututie läpikulku/sisääntulo  4,8 100 100 0 60 

522 0,85 7,5 kokoojatie/seututie läpikulku/sisääntulo  4,7 100 78 0 60 

15767 0,23 7,5 yhdystie!yhdystie läpikulku/sisääntulo  0 0 0 0 50 

15769 2,49 7,0 yhdystie/yhdystie läpikulku/sisääntulo  6,0 79 98 0 50 

15770 1,35 7,0 yhdystie/yhdystie läpikulku/sisääntulo  0,8 0 0 0 50 

Yht! kes-  10,10 8,10 läpikulku/sisääntulo  4,2 78 82 1 56 
kimäärin ______ . 	 ________ -___________________  

Liikenne  Hønkiioabnka onriettomuudet KaikkipO. 
__ _____  

Tie  aké.KVL 
_________________ 

KKVL  Raka$  Kaikki  Kevyll Kuol.  Look.  .  Fly.  onni Flytr.  k  
temst cuus (kp4} ) (kp) (kp asle Uheys 
pacant %) nW1OO onn/km/ flettO 

muudet  

74 1985 3520 4010 6 3 1 0 3 14,0 0,18 11 
500 1986 1430 2640 7 0 0 0 0 0 0 0 
514 1985 1630 2450 8 1 0 0 1 27,1 0,16 3 
522 1985 1370 2070 4 0 0 0 0 0 0 2 

15767 1974 650 690 5 0 0 0 0 0 0 0 
15769 1990 2580 3020 3 1 1 0 1 8,5 0,08 5 
15770 1974 150 170 14 0 0 0 0 0 0 1 

Yht  2250 2760 6,7 5 2 0 5 10,0 0,10 
,,.. - V,.s ,.,, 	 ,n tkt*, r nrL,tt, 	 rnt_ 

I1UfluUtflhuuU,Jt4U4•...... 	 ...y  .......... 

mistoimenpide (kev.liik.väylån  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄ  RISTO 

Taajamakuva 

llomantsin  taajama sijaitsee kauniilla paikalla vaaramaisemassa. Lännessä taajamaa rajaa 
llomantsinjärvi, idässä  ja  etelässä vaarat. Maisemalle tyypillistä ovat pitkät näkymät, laajat 
suoalueet, metsäinen ympäristö  ja  vaaraan  ja harjuihin  tukeutuvat rinnepellot. Maisemakuva  on 

 moni muotoinen  ja  vaikuttava. Taajamakuvan kauneimmat alueet sijaitsevat länsirannalla. 
Rakennetusta ympäristöstä Kirkkotie  ja Kauppatie  ovat tiiviinä säilyneitä, raittimaisia teitä. 
Kantatien ympäristö  ja radanvarsialue,  jotka ovat taajaman käyntikortteja, ovat ympäristöltään 
sekavia  ja jäsentymättömiä  alueita. Erityisen ongelmallinen  on Kalevalantie: tie on  leveä  ja 

 suora. Siihen rajautuva maankäyttö  on  mittakaavaltaan suurta  ja  matalaa eikä rajaa leveää tieti-
laa laisinkaan. Maisemaltaan taajama-alue  on  kaunis, mutta rakentaminen ei riittävästi ole 
noudatellut maiseman muotoja  tai  arvoja. Liikennealueet korostuvat taajamakuvassa liikaa. 
Ympäristöä tulee parantaa kokonaisuutena  ja suunnitelmallisesti.  Maankäytön  ja  tieverkon kehit-
tämisellä  on  tässä työssä keskeinen osuus.  

I lomantsin kirkkomaisema on  valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristökokonai-
suus. Kunnan alueella  on  useita valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, jotka sijoittuvat 
taajaman ulkopuolelle. Merkittävää  on,  että Ilomantsin asutuksesta valtaosa  on  läänille tyypillistä 
vaara-asutusta. 

Tieympäristö 

llomantsin  taajamassa tienpitäjän  ja  maankäytön suunnittelijan yhteistyön tulee olla erityisen 
kiinteää. Kiireellisintä  on  selvittää taajaman rajaus, tieverkko sekä laatia suunnitelma kantatien  
74  sekä Kalevalantien parantamiseksi. 

Kantatien  74  tasaus  on  korkealla.  Tie on  vetävä  ja  kaipaa jaksottamista. Tienvarsipuusto  on 
hoitamatonta. Liittymät  eivät jäsenny tarpeeksi. Rakennettu ympäristö  on  sekavaa.  Tie  vaatii 
kokonaisuutena parantamista, tien muuttamista luonteensa (läpikulkutie) mukaiseksi sekä 
viimeistelyä. 

Maantien  522  ympäristö  on  karua, tien tasaus korkea  ja tienvarsiluiskat  heikosti nurmettuneet. 
Vähäisen asutuksen takia tieympäristö ei vaadi erityisiä toimenpiteitä luiskien viimeistelyn lisäksi. 

Kuormausalueen paikallistie  (15767) on teollisuusympäristössä  kulkeva  tie.  Ympäristö  on 
pensoittunutta  ja  yksitoikkoista  ja  kaipaa siistimistä. 

Kauppatie  (15769) on  kaunis, perusparannettu raitti. Parantamisen yhteydessä tien tasaus  on 
 noussut.  Tien  varressa  on  paljon huonokuntoisia rakennuksia. Viehättävä raitti, joka vaatisi 

maankäytön tiivistämistä sekä kokonaisvaltaisen suunnitelman tien  ja tieympäristön  parantami-
seksi. 
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Kunta: 	Ilomantsi 	

Savo-Karjalan  tiepilri  

Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Kalevalantie  (kunnan katu) vaatII sanee-
rauksen.  

Kuva  2.  Kauppatie  (pt 15769) on  saneerattu.  Tie on 
 entinen keskustie. Sitä tulisi elvyttää.  

Kuva  3. Tien  parantaminen  on  nostanut tien tasaus - 
ta  (pt 15769,  Kauppatie). 

Kuva  4.  Kantatien  ympäristöä tulisi kehittää taaja-
man sisääntuloväylänä.  



Kunta: 	Juuka 	
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Luonnehdinta taajamasta 
Taajama  on  syntynyt Pielisenjärven rannalle 
Juuanjoen varrelle. Valtatie  18  sivuaa taajamaa 

 sen  koillispuolella. Maisemaltaan alue  on  laajojen 
peltojen, vaarojen  ja  pitkien näkymien leimaamaa 
Taajaman väkiluku  on  reilu  3000.  Kirkonkylän 
odotetaan kasvavan jonkin verran. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  laajan alueen palvelu-  ja hallintokeskus 
-  rakenne muuttunut taajaman kasvaessa 

pelloille 
-  Puu-Juuka vanha keskusta 
- maisemaltaan  avointa  ja viljavaa 
-  taajama syntynyt kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaan keskustan kupeeseen 
- Juuan pohjavesialue  kirkonkylän länsipuolella 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  keskustan tiestö vaatii kokonaisvaltaisen saneerauksen 
-  kevyen liikenteen väylien tarvetta 
-  taajaman liikenneturvallisuussuunnitelma olemassa (vuodelta  1989) 
-  teiden tasaus liian korkealla 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  18,  maantiet  506, 508  ja paikallistiet  15814  ja  15822. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  väljä rakenne, Puu-Juuka kaunis, tiestö rumaa  ja mitoitukseltaan  leveää 
-  rakentunut pellolle, väljyys häiritsee, tiestö keskustassa vaatii saneerauksen 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa alueittain laajentumalla, lähinnä pelloille. Maankäytön tulisi olla enemmän raken-
netta tiivistävää. Liikenteen kannalta taajamassa  on parannettavaa.  Pienet toimenpiteet eivät riitä 
keskustan osalta. Taajamakuvan kohentamista  on  paljon, erityisesti yleisten teiden osalta. 

Luokka:  I 	 Perustelut: Liikenneturvallisuudessa  ja taajamakuvassa  paljon 



Kunta: 	Juuka 	
Savo-Karjalari tiepifri 1994 	LT  
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Kunta: 	Juuka 	
Savo-Karjalan tiepiiri  1994  

Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  kanden tien varteen syntynyt nauha, joka sittemmin kasvanut  ja  laajentunut 
pelloille. Palvelut ovat sijoittuneet keskitetysti maantien  506  varteen  ja osa Juuanjoen  itäpuolelle 
vanhan keskustan alueelle. Ohikulkutien varressa  on  yritystoimintaa  ja huoltamoita.  

Kirkonkylän rakennuskaavaa tarkistetaan Puu-Juuan osalta. Kirkonkylällä  on  riittävästi vapaata 
tilaa laajentumiseen Kirkonkylään  on  tehty osayleiskaava vuonna  1979.  Kaavaa  on  tarkoitus 
uudistaa  5  seuraavan vuoden sisällä. Kirkonkylän ympärille rakentaminen poikkeusluvin  on 

 yleistä. 

Kunnan maankäyttö kehittyy tällä hetkellä hitaasti. Kaavoissa  on  laajat varaukset. Ongelmana 
 on  rakenteen hajoaminen. Keskustaa tulisi tiivistää,  sillä sen  rakenne  on  hyvin väljä. Maankäy-

tön päätavoite tulee olla alueen viihtyisyyden  ja  toiminnallisuuden parantaminen. Painopiste  on 
 vanhan keskustan alueella,  jota  tulee kehittää elävänä keskuksena. Puu-Juuan perusparanta

-minen  on  alkamassa, taajamassa  on  tapahtumassa paljon peruskorjausta. 
Maankäytön suunnittelussa yhteys tienpitäjään  on  välttämätöntä. Keskustan saneeraus tulee 
tehdä yhteistyönä kunnan  ja tielaitoksen  kesken. 



Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	::r  
Kunta: 	Juuka 	 ________ 
Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPARISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

TIES TO JA  LI/KENNETURVA LLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  valtatie  1 8  (Joensuu-Kajaani)  on  taajaman ohikulkutie koillisessa 
-  maantie  506 (Juuka-Luikonlahti) on  sisään-  ja läpikulkutie lounaassa 
-  maantie  508 (Juuka-Viitaniemi) on  sisään-  ja läpikulkutie  lännessä 
- Räksiinalavan paikallistie  (15814) on  sisäinen yhdystie etelässä 
- Sorveuksen paikallistie  (15822) on  sisäinen yhdystie maantieltä  508 pohjoeen  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan  on  tehty liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiepiiri  on  parantanut huoltoaseman liitty-
miä valtatiellä. Kevyen liikenteen väylien tarvetta  on  valtatiellä  18 huoltamon  liittymästä pohjoi-
seen sekä Räksiinalavan paikallistiellä etelässä. Vepsänjoen silta paikallistiellä  15822 toteutet-
taneen  vuoden  1994  aikana. Keskustassa  on liikenteellisiä  ongelmia. Pienet parannukset eivät 
riitä alentamaan ajonopeuksia. Teiden tasaus  on  korkealla, mikä heikentää näkyvyyttä  ja  luo 
epäviihtyisää taajamakuvaa. 

Taajaman keskustajakso vaatii perusteellisen saneerauksen  ja  kehittämisen.  Tie-  ja  liikenne- 
verkkoa tulee kehittää yhdessä maankäytön kanssa. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Tie 
T..:  Pituus  ner  .•. Nn/tuIeva VerkolIinn  asema L1ty-  JK  /  PP  Valaistu 1édik.  

(km)  tevys  iominnaIItnen  mats  osuus osuus aUkfhk. raoltus  
(m) tokka heys (%) (%) (kp {kJf)  

.1;;  (kpVkm) ______ ______  
18 2,80 8,0 valtatie/valtatie  taajaman ohikulku  2,1 38 56 1 80 

506 2,64 10,0 seudull.tie/seututie sisääntulo/läpikulku  6,0 73 68 0 50 

508 2,60 9,5 kokoojatie/seututie sisääntulo/läpikulku  4,2 79 78 0 50 

15814 1,68 6,0 yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  6,0 14 51 0 30 

15822 0,90 6,0 yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  1,1 0 0 0 50 

Yht' kes-  10,62 8,4 sisääntulo/läpikulku  4,1 50 59 1 55 
kimäärin 

Luker.ne Henkllovahinko  onnettomuudet Kaikt 
_____ _____ ______ _____ ______ ______ _______  0 	0 

Tie Raker*-  KVL KKVL  askas  Kaikki Kevytl Kuc Louk Hv 	C)flfl  '&D'. I  

tmsI  osuus  (kpl) (kpl) (kpl) (kpl  aste tiheys  
parant  1%)  (onni 1 00 (ann/km! OflfleItO  

m  vuos) muudet 
_________________  km) ________ (kpl)  

18 1976 2430 2750 7 2 2 1 1 16,1 0,14 14 

506 1981 2740 3070 5 12 8 0 12 83,4 0,91 21 

508 1976 1960 2320 3 6 6 0 6 74,8 0,46 13 

15814 1986 350 440 4 5 4 0 5 470,0 0,60 9 

15822 1983 170 210 4 0 0 0 0 0 0 0 

Yht.  1870 2140 4,8 25 20 1 24 117,6 0,47 57 

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä Iiikenneympäristôn  paranta-
mistoimenpide (kev.Iiik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPARISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄ  RISTO 

Taajamakuva 

Juuan  taajama sijaitsee tasaisessa maastossa laajojen peltoalueiden ympäröimänä. Suurmai-
semassa Juuanjoki, harjualueet  ja  näkymät vesistöön ovat tärkeitä. Peltojen kasvaminen 
umpeen  ja  pelloille rakentaminen rikkoo suhdetta suurmaisemaan. Taajamakuvan kannalta 
kirkonkylän  paras  puoli  on  sen  vanha keskusta, Puu-Juuka, joka  on  valtakunnallisesti arvokas 
kulttuurihistoriallinen ympäristö. Uusi keskusta  on  väljää, rakennukset irti tiestä  ja  ympäristö 
laajojen asfalttipihojen muodostamaa, tilatonta. Ankea ympäristö mielletään juuri kirkonkylän 
sisään-  ja  läpikulkuteillä.  Vaikutelma, joka kulkijalle  jää,  ei ole paikan arvoinen,  sillä  ympäristössä 

 on  paljon positiivisia  ja  herkkiä kohtia. Yleisesti ottaen taajamakuva  on  sekava  ja  mittakaaval-
taan epäinhimillinen. 

Kirkonkylälle  on  tehty ympäristönhoitosuunnitelma  v. 1989,  jossa esitettyjä toimenpiteitä  on  osin 
toteutettu. Suurin remontti  on  vielä tekemättä. Kirkonkylän ympäristön parantamisessa maan- 
käytöllä  on  keskeisin asema. Keskusta vaatii pitkäjännitteistä parantamista, joka tulee tehdä 
tiivistämisrakentamisella, kohottamalla ympäristön hoidon tasoa  ja  saneeraamalla  yleisiä teitä. 
Suuren  ja  väljän mittakaavan omaavassa ympäristössä pienet toimenpiteet eivät auta. 

Tieympäristössä  on  kauniita jaksoja  ja  viehättäviä raittimaisia jaksoja, joita tulee korostaa. Näitä 
ovat esimerkiksi sisääntulo valtatieltä  1 8  sekä Räksiinalavan paikallistien eteläpää sekä jaksot 
maantiellä  508. Sisääntulot  ovat yleisesti ottaen hyviä. Ongelmat ovat keskustassa. 

Tieympäristö  

Pt 15814 on geometrialtaan  hyvä  tie,  jonka tasaus  on  säilynyt hyvänä. Jakso koululta keskus-
taan kaipaa parantamista.  

Mt 506 on  leveä  ja  suora  tie.  Jakso kirkolta etelään kaipaa parantamista  ja  kokonaisvaltaista 
saneerausta. Tieympäristöstä puuttuvat istutukset. Jakso kirkolta valtatielle  1 8 on  kaunis  ja 

 vihreä.  

Mt 508 on  poikkileikkaukseltaan leveä korotettujen kevyen liikenteen väylien takia.  Tien länsipää 
on  siistiä. Itäpää kaipaa uusia istutuksia  ja  viimeistelyä. 



Kuva  1.  Sisaäntulo  valtatieltä  18 on  yksi taajaman 
parhaita  tieosuuksia.  

Kuva  2.  Puu-Juuka  on  aivokas kulttuuriympäristö, 
 jonka tulisi olla kirkonkylän sielu.  

kohdalta alkaen hyvää.  

Kuva  4.  Maantien  506  vJljää tieympäristöä. KL1  va  3.  Keskustarakenrie  on  vIa.  
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maan käyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  alunperin tienvarteen syntynyt nauha. Rakennukset sijaitsevat kiinni tiessä. 
Keskusta-alue  on  pieni  ja  selkeä. Vaihtelevat maastonmuodot korostavat selkeitä tietiloja. Palve-
lut sijaitsevat keskitetysti pääteiden varsilla.  Raja  taajaman ydinalueen  ja sisääntulojaksojen 

 kesken  on  selkeä. Taajamarakenne  on  säilynyt eheänä. Rakenteesta irrallaan valtatie  6:n 
 varteen  on  syntynyt matkailualueet palvelupisteineen. Samansuuntaisesti valtatien  6 kuissa 

 kulkee Joensuu-Parikkala-rata. Rakentamispaineita on  erityisesti rannoille. 

Kuntaan  on  tehty osayleiskaava vuonna  1979. Osayleiskaavan  tarkistus  on  parhaillaan käyn-
nissä. Osayleiskaavaluonnoksen  (1991)  mukaan asutus laajenee länteen valtatie  6:n  suuntaan 
sekä itään. Parhaillaan  on  menossa rakennuskaavan tarkistus Asemakankaalla, jossa  on 

 pääosin pienimuotoista yritystoimintaa. Osayleiskaavatyön yhteydessä  on  tehty paljon ympäris-
töselvityksiä. Kaava tukeutuu maiseman ominaispiirteisiin  ja  on  mittakaavan hyvin huomioiva. 
Nykyinen taajamarakenne  ja taajamakuva  ovat pohjana kehittämissuunnittelulle. 

Kunnan maankäyttö  on  hidasta  ja  suunnitelmallista. Valtatie  6:n  vetovoima  ja  rakentamisen 
leviäminen tien yli sekä rakenteen hajoaminen ovat uhkakuvana. Tavoitteena tulee pitää taaja-
marakenteen pitäminen irrallaan valtatiestä. Tämä edellyttää taajaman rajojen asettamista riittä-
vän varhain. Kievarin  ja Kerelin  alueille  on kaavassa  osoitettu matkailupalveluja. Teollisuustoi

-minnot  on  osoitettu Pappilankankaan alueelle. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman tieverkko muodostuu pääosin seuraavista teistä: 
-  valtatie  6  (Lappeenranta-Joensuu), joka  or  taajaman ohikulkutie lännessä 
-  maantie  4861 (Kesälanden  kko-tie) on taaj man  sisääntulo-  ja  läpikulkutie  ja  samalla 

kauppakatu 
- Marjoniemen paikallistie  (15505)  välittää liikennettä etelään 

Palokankaan paikallistie  (15506)  toimiin yhdystienä taajaman pohjoisosiin 
- Kesälanden-Sarvisalon paikallistie  (15507)  välittää liikennettä itäisille  haja-asutusalueille 
L_!tden  aseman paikallistie  (15550) on_ pieni yhdystie asemalle  

I  cestön suunnittelutilanne  ja  ongelma -analyysi 

Kesälanden  kirkonkylän alueella  on 1970-lu un  lopussa tehty laaja kevyen liikenteen väylien rakentami-
nen. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelm  on  valmistunut  1994.  Kyseisessä selvityksessä  on  esitetty lu-
kuisia toimenpiteitä, joista tärkeimmät ovat kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle  6  välille Ke-
relintie-Pivanka-Aittolahti sekä maantielle  4861  välillä Asemantie-valtatie  6.  Myös Sarvisalon paikallistielle 

 (15507) on  esitetty rakennettavaksi kevyen liikenteen väylä. Kesällä  1994  keskustaan tehdään suojatiejär-
jestelyjä. Taajamassa ei ole erityisiä liikenteellisiä ongelmia. Uudessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
esitet,it toimenpiteet o.a pe'steltuja  ja  ne voidaan toteuttaa vaiheittain. Tärkeintä  on  aloittaa valtatie  6 
liittymän  ja  koulun  ja  Kiev.ii. ,<ohdan tiealueiden  parantamisesta. Keskustassa nopeustaso alennetaan  40 
km/h v. 1994 aikaiiö. __________________________________________________ 

LiikenneturvaIlisuunalyysi  

Tie 
Nkyeri/tLlle.a ekolnen  asema  I K' PI  'dIaLtu  Key  Nopeus- Tie  Pituus  Tien  

(km)  levey&  toimin 	aUinen  mätt-  u  suus aIfK tyIk.  rajoitus  
(m)  luokka heys (%) (%) (kpl) (ksWh) 

____ ___ ___ ________ ________ (kpVkm) ____ ____ ____ ____  
6 2,50 8,0  valtatie/valtatie taajamari ohikulku  2,0 0 18 0 80 

4861 3,32 7,0  kokoojatie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  4,2 83 72 0 50 

14955 0,94 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  5,3 57 60 0 50 

15506 0,54 6,5  yhdystie/yhdystie  taajaman  ohikulku  1,9 0 0 0 80 

15507 1,59 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  7,5 54 57 0 50  

Yht! kes-  8,89 7,3  sisääntulo/läpikulku  4,1 47 49 0 60  
kimäärin ________ ________ _________ _________ _________  

- 	 Her,<Uövahinko-onnettornuudet Liikenne  l4Ikk  

Le 	kaken- 
tamis/  

KyL 	KKVL 	Rask  
uu 

	

Kkki 	Kev1L 	Kuol. 	Louk 	Hv.  ann 	ky  

	

kpl) 	(kpl) 	(kpl) 	(kpl) 	aste 	thev  tulleet  
para  t  ( 	 ) 

(onnflOO 	nr/kro' annetto- 
vu  milj  ajon 	

) muodot  km  
(kpl)  

6 1973 1700 2040 14 6 3 0 6 77,4 0,48 11 

4861 1979 1300 1570 5 3 2 0 3 40,7 0,18 6 

14955 1979 300 360 2 1 1 0 1 194,3 0,21 1 

15506 1978 160 180 4 0 0 0 0 0 0 0 

15507 1979 1390 1770 6 2 1 0 2 81,0 0,25 3  

Yht  1250 1530 7,3 12 7 0 12 72,0 0,27 21  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta
-mistoimenpide  (key. liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Kesälanden  kirkonkylä sijaitsee maiseman kannalta merkittävällä paikalla, Salpausselkä  1:n 
 vaikutusalueella. Kirkonkylän alueella  on  paljon yksittäisiä  arvokohteita  ja  kulttuurimaisema- 

alueita, jotka ovat osoituksena alueen vahvasta  kulUu uriperinteestä  ja omaleimaisu udesta. 
Kesälanden  alue kuuluu Laatokan-Karjalan maisema-ali.  eeseen. Taajamakuvan  arvot perustu-
vat ennen kaikkea  suurmaisemaan. Totkunniemi taajamrn  ulkopuolella  on  osoitettu valtakunnal-
lisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.  Kirkonkylällä  Män niernen  hovi  on  osoitettu valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi.  

Kirkonky!in  alue  on taajamakuvaltaan  erittäin  omaleim&e  en. Flakennuskanta on  eheä, kiinni 
 tiessä. Ympäristönhoidon  taso  on  hyvä. Mittakaava  on lien  piirteit  i  Vanhaa rakennuskantaa 

 on  hävinnyt keskustasta jonkin verran  pitklä 	v1illä Ja3cntyrnättolniä asfalttipihoja  on 
 liikkeiden  taustoilla,  mutta ei kiinni  tiealueessa.  1 eympär stossä on  paljon mielenkiintoisia yksi-

tyiskohtia, vaihtelevia  maastonmuotoja  ja mielenkiintoisid  tiloja, jotka  on  osattu huomioida myös 
 tiensuunnittelussa.  Kokonaisuutena hyvä  ja  nykyisten arvojen pohjalta kehitettävä ympäristö, 

 jolle  on  tehty onnistunut  tienparantaminen. 

Osayleiskaavaselostuksessa  on  mainittu seitsemän  rakennuslain  nojalla suojeltavaa kohdetta  ja 
 kolme muinaismuistolain nojalla suojeltavaa kohdetta.  Kaavaselostuksessa  on  hyvä ympäristö- 

analyysi,  jota  kannattaa käyttää hyväksi sekä  maankäyttöä  että teitä  ja tieympäristöä  suunnitel-
taessa.  

Tieympäristö  

Maantie  4861  (Kesälandentie) on geometrialtaan  hyvä,  raittimainen  tie,  jonka ongelmana  on 
 korkea tasaus  ja syvät  avo-ojat. Tieympäristöön  voisi istuttaa lisää puu-  ja pensasryhmiä,  erityi-

sesti  sisääntulojaksolle  keskusta-Pivanka.  Myös liikkeiden pihoja voisi jäsentää hienovaraisesti. 
 Suojateiden havaittavuutta  aiotaan parantaa kesän  1994  aikana.  Keskustajakson  istutukset 

 tieympäristössä  ovat onnistuneet. Valtatie  6:n  ympäristö  on  siistiä  ja  sellaisenaan hyvää.  Pivan
-gan Ilittymäjärjestelyt  ovat mielenkiintoiset säilyneiden  koivuryhmien  ansiosta.  

Marjoniemen paikallistie  (15505) on  kaunis, vaihtelevia näkymiä omaava  tiejakso.  Suunniteltu 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen  kyseiselle  tielle tulee toteuttaa räätälintyönä, ympäristön 
ehdoilla. Erityisen kaunis kohta  on kirkkoympäristö. Soraluiskien nurmetus  ja  epämääräisten 

 liittymien jäsentäminen alkutieosalla  on  tarpeen.  

Sarvisalon  paikallistien  (15507)  ympäristö  on  erittäin kaunis  ja  omaleimainen  Marjoniemen 
 paikallistien liittymään asti.  Välikaistalla  kasvavat  poppelit  ovat omaleimainen  ja  onnistunut 

valinta. Koulun kohdalla  suojateiden ylityskohtia  tulee parantaa.  Marjoniemen  liittymästä itään 
 tieympäristö  kaipaa pieniä, ympäristöä parantavia toimenpiteitä; lähinnä  pt 15505:n liittymän 

 parantamista  ja  lisää istutuksia.  Puurivi  voisi keskustasta jatkua kevyen liikenteen väylän 
loppuun asti.  Asematien  (pt 15550)  ympäristö kaipaa parantamista.  Tie on  rakennettu vanhaan 

 soramonttuun,  jossa kasvillisuus  on  kehittynyt luontaisesti.  
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Kuva  1.  Keskustajakso  on  vihreä. 	 Kuva  2.  Maantie  4861  kaipaa viimeistelyä sisääntu- 
!ojaksojen  osalta.  

Kuva  3.  Keskustajakso  on  vihreä. 	 Kuva  4.  Hyvin saneerattua tieympäristöä, näkymä 
idästä keskustaan. 

Kuva  5.  Va/tat/en  6  vaihtelevaa tieympäristöä  
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lihtelysvaora... 	 1 	aieU  Taajaman maankäyttö 
- 	 S.  Asukasluku 	1990 	2010  

1atlo 	
5, 	

r 	 aaiiuoai -  taajamassa 	650 	800  
• 	P.ua 	aala 	-  

-  kunnassa 	2688 	3000  
1  

apua.aarl  Työpaikat  (koko  kunta) 
.Rekivuara 	 :k  

- 
- alkutuotanto 	266 	200  
-jalostus 	183 	220  

mLnInv 	 - 	
a  

-  palvelut 	373 	630 	(lähde:pkl) 
Kaavoitustilanne  

a 	a 	 - 
-  rakennuskaava-alue: tilaa laajentua, ajan tasalla 

alo• 	- 	 p 	 -- 
- osayleiskaava 	1979,  vanha  

r 	
Ratevaar 	• -. Laajentumissuunnat: tiivistymällä  rak.  sisälle  

.1 	 flU 	 -- - 	 lit 	lt  

Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Kirkonkylä  on  pieni vaarakylä Joensuusta  35 km 	-  pieni  ja  maaseutumainen  
kaakkoon. Asutus  on  syntynyt nauhamaisesti 	- maisemaltaan erittäin kaunista aluetta 
teiden varsille. Maiseman osalta kirkonkylää 	- kirkonkylä kasvaa Heinävaaraa hitaammin 
leimaavat pitkät näkymät  ja  pienipiirteinen ympä- 	-  tiivis, rajautunut taajamarakenne, kasvu eri  
ristö.  Kiihtelysvaara  on  Pohjois-Karjalan kauneim- 	puolelle kuntaa pieninä paloina  
pia  kirkonkyliä.  Kirkonkylän alueella asuu reilut 	- ohikulkuvaraus olemassa raskaan liikenteen  
600  asukasta. Taajamassa ei ole odotettavissa 	takia 
kasvua. 	 - Kiihtelysvaaran pohjavesialue 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  kirkonkylän alueella  on  laadittavana liikenneturvallisuussuunnitelma  (1994) 

 -  ei merkittäviä liikenteellisiä ongelmia, vähän liikennettä 
-  kirkonkylän paikallistie parannettu  1987  (kevyen liikenteen väylät) 
- liittymäongelmia jyrkän mäen vuoksi 
- ohikulkuvaraus  olemassa taajaman eteläpuolella 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tekeillä 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantie  494  sekä paikallistiet  15621  ja  15622.  
Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  tiestö raittimainen, rajautuu rakennuksiin, kirkko maamerkkinä, eheä rakennuskanta 
- kaunis suurmaisema, omaleimainen, yleisten teiden osalta tieympäristö kunnossa 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Kirkonkylällä  ei ole maankäytön eikä liikenteen ongelmia. Kunnassa tapahtuva kasvu painottuu 
Heinävaaraan. Tavoitteena tulee olla kirkonkylän elinvoimaisuuden säilyttäminen. Ohikulkutiehanke 
ei ole nykyisillä liikennemäärillä perusteltu. Taajamassa tulee huolehtia rakennuskannan kunnos-
sapitämisestä sekä teiden varsien kasvillisuuden uudistamisesta. 
Luokka:  III 	 Perustelut: Ei ongelmia. Taajamakuvan parantamista kaavateiden 

osalta. 



Kunta: 	Kiihtelysvaara 	
Savo-Karjalan  tiepiiri  1994  

Taajama: 	KIRKON  KYLA 	 LIIKENNEYMPARISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



1994  
Kunta: 	Kiihtelysvaara 	

Savo-Karjalan tiepiiri 
.:{ , l:b-1 , I  

Taajama: 	KIRKONKYLA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on tähtimäinen  ja  selkeästi rajautunut. Taajamalla  on  hieno sijainti vaaran 
laella. Painopiste  on  vaaran laella, kirkon ympäristössä, jonne ovat keskittyneet kaikki palvelut. 
Kiihtelysvaara  on  arvokas vaaranlakikylä, joka  on  pääosin säilyttänyt perinteisen rakenteensa. 
Keskustaan  on  sijoitettu muodoiltaan  ja materiaaleiltaan  hyvin erilaista rakennuskantaa, mikä  on 

 rikkonut kokonaisuutta. Kirkon ympäristöön  ja  vaaran rinteille rakentaminen ei ole kaikessa 
suhteessa onnistunutta. 

Kirkonkylään  on  tehty osayleiskaava vuonna  1979.  Kaava  on  vanha  ja  kaipaa uudistamista. 
Rakennuskaava  on  ajan tasalla. Kaavassa  on 3-4  vuoden kapasiteetti. Kaavaa  on  uusittu perus-
teellisesti  v. 1991.  Asutus laajenee nykyisen rakenteen sisälle, sitä tiivistämällä. Pääkasvusuun

-tina  ovat kaakko  ja  luode. Asutus leviää nauhamaisesti teiden varsille; erityisesti maantien  494 
 varteen. Kirkon ympärille  on  tulossa lisää rinneasutusta. 

Kunnan maankäyttö kehittyy hyvin hitaasti. Maankäytön muutoksia ei ole tiedossa. Yleisesti 
ottaen tärkeimpänä maankäytön tavoitteena tulee olla keskustan elinvoimaisuuden säilyttäminen 

 ja  parantaminen. Kirkkoympäristö  on  arvokas kokonaisuus,  jota  tulisi kehittää  sen  mukaan. 
Kirkkoympäristön yleisilmettä pyritään tulevaisuudessa parantamaan  ja  kunnassa  on  keskusteltu 
suunnittelukilpailun järjestämisestä alueelle. 
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko  

Paajaman  yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
maantie  494 (Landenvaara-Heinävaara),  joka  on  taajaman läpikulku-  ja  sisääntulotie 
Keskijärven paikallistie  (15621) on yhdystie  pohjoiseen  
Paton paikallistie (15622) on  sisäinen yhdystie idässä 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Kirkonkytälle  ei ole tehty liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Maantietä  494  ja  Keskijärven paika-
listietä  (15621) on  parannettu  v. 1991.  Keskustaan  on  rakennettu kevyen liikenteen väylät 

 1980-luvun puolivälissä. Kaavassa  on ohikulkutievaraus  kirkonkylän eteläpuolitse. 

Taajaman liikenteen ongelmat ovat hyvin pieniä. Liikennettä  on  vähän. Ongelmia aiheuttaa 
voimakas topografia erityisesti Palomäessä, josta kääntyminen saha-Tapiolle  on  hankalaa. 
Vaikka maantie  494 on seudullinen tie,  ei taajaman läpikulkevaa liikennettä ole merkittävästi. 

Liikenneturvallisuusanalyysi 
.5 .......................  

Te  Pituus  Le Nykyinen/tuleva Verkoliinen  asema 
___  

Liitty  pp  valaistu  Key Ink  Nus  
(km)  leveys  toiminrialhnen niati  osuus osuus ahkfyhk raitt1S  

m)  luokka heys (%) %) (kpI  (km/h)  
(kpVkrn)  

492 1,20 7,0 kokooja/seututie sisääntulo/lapikulku  0,8 0 10 0 50 

494 3,20 7,0 kokoojatie/seututie Iäpikulku/sisaäntulo  7,2 75 84 0 50 

15621 1,00 5,5 yhdystie/yhdystie Iäpikulku/sisaäntulo  6,0 27 47 0 50 

15622 0,80 6,5 yhdystie/yhdystie lapikulku/sisääntulo  0 0 16 0 50 

YhtJ kes-  6,20 6,7 läpikulku/sisaantulo  4,8 43 55 0 50 
kimäärin - 

.  Liikenne  Henkilövahinko-onnettom  uudet Kaikki 

•  Tie  Ra  KVL KKVL  Raskas  Kkki Kevytl Kuol. Louk. Hv.onn. Hv.  ann.  
ken  osuus (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)  aste tiheys  I 	tutieet 

lamis! (%) (onnhlOO (onn/km! onnetto- 
pant :.  

milj  ajon vuosi) muudot 
kkpt  

vuosi  

492 1991 410 540 6 0 0 0 0 0 0 0 

494 1991 840 1050 7 7 4 0 7 142,7 0,44 10 

15621 1991 90 100 7 0 0 0 0 0 0 1 

15622 1991 150 200 7 0 0 0 0 0 0 0 

Yht  550 690 6,8 7 4 0 7 73,7 0,23 11 

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä lilkenneympäristön  paranta
-mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Kirkonkylä sijaitsee kauniilla paikalla vaaran laella. Maiseman kannalta aluetta leimaavat pitkät 
näkymät, vaihteleva topografia  ja  laajat metsäalueet. Kirkonkylän alue  on  rakentunut kauniisti 
rinteeseen. Keskustaa ympäröivät seutuun nähden laajat, säännölliset pellot. Rakennuskanta  on 
eheää  ja  pienimittakaavaista. Taajamarakenne  on  teiden varsiin syntynyt nauha. Kirkonkylän 
keskipiste  on  teiden risteyksessä, missä sijaitsee myös hallitseva maamerkki, kirkko. Rakennus-
kanta rajautuu  tiehen. Tieympäristössä  on  myös lukuisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
kohteita, jotka luovat historiallista kerroksellisuutta taajamakuvaan. Kirkkoympäristö  on  luokiteltu 
valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. 

Tiestö  on  säilynyt raittimaisena. Kevyen liikenteen väylät  on linjattu  kauniisti. Teiden rytmi, 
geometria  ja  tasaus ovat hyviä. Tienvarsikasviliisuus  on  vaihtelevaa. Taajamakuvan kannalta 
ongelmallisia alueita eivät ole yleisten teiden ympäristöt, vaan kaavateiden avoimet, suorat 
osuudet sekä pienipiirteiseen ympäristöön sopimattomat, laajat pysäköintialueet. Kirkon  ja 
kunnantalon  välinen alue  on  epämääräinen  ja  huonosti hoidettu. Kirkkoympäristö olisi  tullut 

 säilyttää nykyistä avoimempana  ja "rauhoitetumpana".  Mittakaavan kannalta uusi rakennuskanta 
 on  paikoin liian suurta (kunnantalo, ravintola). Kirkon keskeinen asema maiseman solmukoh-

dassa tulisi olla mittakaavan osalta hallitsevin,  jolle rinteille  sijoittuvan rakentamisen tulisi alistua. 
Tehty tienparantaminen ei ole onnistunut poistamaan yhtä ongelmaa: avo-ojia välikaistoilla. 
Tieympäristöön kaipaisi myös yksittäisiä havupuita - joko tonteille lähelle tietä  tai välikaistalle. 

Maankäyttö  ja sen  kehittyminen ovat keskeisiä taajamakuvaan vaikuttavia tekijöitä. Liikenneym-
päristöä kunnan teiden osalta tulee kohentaa. Sekä kaava- että yleisten teiden osalta tieympä-
ristössä tulee säilyttää vanha rakennuskanta  ja  tärkeä tienvarsipuusto. Uudisistutuksia tulee 
tehdä vanhan puuston korvaamiseksi riittävän ajoissa. 

Tieympäristö  

Maantie  494 on ympäristöltään  vaihtelevaa.  Tie jaksottuu  hyvin ympäröivän maankäytön 
mukaan. Sisääntulo taajamaan  on  vaikuttava kirkon näkyessä tien pääteaiheena.  Tien geomet-
na on  voimakas. Jyrkkä maasto  ja  pitkät näkymät tekevät tiestä omaleimaisen  ja  vaikuttavan. 
Istutuksia tieympäristössä  on vain keskustajaksolla.  Parantamista  on  lähinnä tonttialueilla sekä 
väliluiskien avo-ojissa. 

Keskijärven  paikallistien  (15621)  alkujakso  kirkon tuntumassa  on  avoin  ja  hieman yksitoikkoinen. 
Tienvarsi-istutukset ovat pieniä. Taajamakuva paranee huomattavasti istutusten kasvaessa. 
Tärkeitä näkymiä ulos suurmaisemaan tulee vaalia edelleen. 

Muiden yleisten teiden osalta tieympäristö  on  luonnonmukaista  ja  sellaisenaan hyvää. 
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Kuva  1.  Sisääntulonäkymä  lännestä maantiellä  494 
 keskustaan.  

Kuva  2.  Maantien  494  geometria  on  polveileva  ja 
 tien tasaus säilynyt hyvänä.  

Kuva  3.  Kirkkoympäristössä  on  runsaasti vanhaa 
rakennuskantaa tiehen rajautuvana.  

Kuva  4.  Tieympäristöön  olisi voitu istuttaa havupui
-ta  kin. A  vo-ojat  ovat häiritsevän  syvät.  
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..' 	- 	 V:  

- 	.. 

____________________________________________  
Taajaman  maankaytto ..  
Asukasluku 	1990 	2010  

- 	"- -  taajamassa 	570 	500  
/ 	. 	" - -  kunnassa 	2688 	3000 

I  Työpaikat  (koko  kunta)  
- . 	( 	qaj: 	 Mia 	

1  

uiIamo 
- alkutuotanto 	266 	200  

-- 	-\ 	. 	. 	 .. 
-  jalostus 	183 	220  
-  palvelut 	373 	630 	(Iähde:pkl)  

:3 	- 	
la Kaavoitustilanne 

iiIte ysvaaw. 	- -  rakennuskaava-alue: täynnä, laajennetaan  
uuro 	

a'r3ai 	 - 	-. 	. 
- osayleiskaava 	vanha  (1979),  uusi tekeillä  

f.r 	-. 
mm 	naba .  Laajentumissuunnat:  radan  eteläpuoli  

Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
Heinävaara  sijaitsee  kantatien  74  tuntumassa  -  pieni  ja  omaleimainen 
Joensuusta  n. 20 km  itään. Taajama  on  kulttuuri-  -  tyypillinen  vaarakylä,  nauha-asutus 
historiallisesti arvokas kylä, joka mainitaan  jo  1618  -  vanha rakennuskanta, vanhimmat  1700- 
maakirjassa. Heinävaara-Selkie maisemakokonai-  luvulta, uudisrakentaminen muuttanut  
suus  on  valtakunnallisesti arvokas.  Heinävaaraa maisemakuvaa  
on  nimitetty Pohjois-Karjalan kauneimmaksi  -  laajoja kulttuurimaisema-alueita  
kyläksi. Tohmajärven  vanha maantie  on  maise- - luonnonoloiltaan  ja  maisemaltaan 
mallisesti  arvokas, perinteinen  tiejakso. Heinävaa-  erikoinen  
ralla  asuu noin  600  asukasta.  Heinävaara  on  - kansallismaisema  
kasvava taajama keskeisen sijaintinsa  ja  hyvien  
kulkuyhteyksiensä_takia. ______________________________________________  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- pääliittymä  saneerattu  1987  
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tekeillä  
-  Heinävaaran  paikallistie  (15624)  kapea  
-  ei erityisiä ongelmia, asutuksen laajentuessa paineita  liikenneverkon  kehittämiselle 

Taajaman yleisiä teitä ovat  kt  74,  mt  494,  mt  4943  sekä  pt 15624.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  erikoinen  ja  omaleimainen, arvot  pt:n  15624  ympäristössä  ja  suurmaisemassa 
- kantatien  74  ympäristö kaipaa kohentamista 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa jonkin verran  Joensuuntien  varteen. Maankäytön kehittyminen sijoittuu etelään, 
mikä säästää arvokkaimman kylän osan  muutoksilta.  Kaikessa suunnittelussa erikoiset  luonnonolot 

 ja  maisemakuva  on  ehdoton lähtökohta. Maankäytön tavoite tulee olla sekä suojeleva että kehit-
tävä. Alue vaatii kokonaisuutta  hahmottavan  suunnitelman.  
Luokka:  IV 	 Perustelut: Säilytettävä. Maankäytön seuranta tarpeen.  
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVA LLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
- kantatie  74  (Joensuu -llomantsi),  joka  on  taajaman  ohikulkutie  lännessä  ja  etelässä 

 -  maantie  494 (Landenvaara-Heinävaara) 
-  Heinävaaran  paikallistie  (15624),  joka  on  sisäinen  yhdystie  ja  varsinainen  taajamatie  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan ei ole tehty  liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Kantatien  ja  Heinävaaran paikallistien 
liittymä  on  parannettu  1987.  Suunnitelmia tiestön parantamiseksi ei ole. 

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Ongelmat keskittyvät kylän  eteläpäähän,  jossa 
 kantatie,  rautatie  ja  teollisuus lisäävät  liikennemääriä.  Maankäytön kehittyessä  radan  tuntumaan 

asutus sekoittuu  läpikulku-  ja työpaikkaliikenteeseen,  mikä aiheuttaa ristiriitoja. 

Heinävaaran paikallistien ympäristö  on pienipiirteistä. Tie on  kapea  ja raittimainen. Liikenneon-
gelmia  ei ole.  Tie  tulee säilyttää nykyisellään. Paineita  liikennemäärien kehittymiseksi  ei ole 
tiedossa.  Liikenneympäristön  ja -  yhteyksien parantaminen tulee kohdistaa  kantatien  tuntumaan.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Tie _____  
Tien Nykyinen/tuleva Verkolhnen  asema Lutty  JK!  PP  Valaistu Kev.thk.  Nopeus-.  

(km)  leveys toiminnallinen  mati  osuus osuus  altk./ylik. ajOus  
(m)  luokka  h ys (°) (%) (kpl) 

_________ _______ _______ ___________________ __________________ (kpL'km) ________ _________ __________  

74 2,05 8,0 kantatie/kantatie  tie  pienessä  2,4 24 40 1 80 
palv.keskuksessa  

494 1,70 7,0 kokoojatie/seututie  tie  pienessä  2,4 0 12 0 80 
palv.keskuksessa  

4943 0,60 6,5 yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  0 0 0 0 80 
palv.keskuksessa  

15624 3,40 6,5 yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  1,2 4 4 0 40  
palv.keskuksessa ________ ________ ________ ________ _________ 

Yht! kes-  7,75 7,0 tie  pienessä  1,7 8 15 1 62 
kimäärin palv.keskuksessa  

Liikenne  Henkvahinko-onnettom  uudet Kaikki 
___________________________________________ ____________ ___________ poilsin  

Tie RakeR. KyL..... KKVL sku  K  ukki Kevyll. KuoL Louk. Hv.-orin. Hv.onn,  tietoon  

tamis/  osuus (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)  aste tiheys tulleet  

parant.  :.: (%) (oflnIlOO (ann/km! onnetlo- 

r  mill.ajon.  vuosi) muudet  
vuosi  ________ - ________ ________  kni} _______ (kpl)  

74 1987 1850 2320 7 3 1 0 3 43,3 0,29 3 

494 1987 950 1190 7 0 0 0 0 0 0 1 

4943 1987 80 60 11 0 0 0 0 0 0 0 

15624 1987 370 370 5 1 0 0 1 43,6 0,06 2 

Yht  870 1040 6,4 4 1 0 4 30,6 0,10 6 

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  liikenneympäristön  paranta
-mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄ  RISTO  

Taajamakuva  

Heinävaaran kylä  on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kuthuuriympäristöksi  ja  maisema- 
alueeksi. Kylä onkin hyvä tyyppiesimerkki Vaara-Karjalan seudun vaara-asutus-  ja viljelymaise-
masta pitkine kaukonäkymineen, rinnepeltoineen ja tieraitteineen ja  maisemassa selvästi erot-
tuvine pihapiireineen. Maisema  on  selkeästi luode-kaakko-suuntainen. Pinnanmuodot ovat 
voimakkaita  ja  vaihtelevia. Vaaran lakiosa  on  viljeltyjen  peltojen peittämä. Alueella  on  runsaasti 
laidunnuksen muovaamia biotooppeja. Vanhan tilakeskusten lisäksi kyläympäristössä  on  myös 
alueelle sopimatonta uudisasutusta. Pahimmillaan uudet rakennukset sijoittuvat keskelle laki- 
maisemaa. Myös kylän eteläpäässä  on  alueelle sopimatonta rivitalorakentamista. 

Tieympäristö  on  kokonaisuutena omaleimainen. Erityisen kaunis  on  Heinävaaran paikallistie, 
joka  on  säilyttänyt vanhan kapean poikkileikkauksensa  ja  maisemaan sopivan luontaisen linja-
uksensa. Tiepohja  on  vanha,  1600-luvulta peräisin. 

Taajamakuvan  kehittäminen tulee keskittää kantatien varteen  ja radanvarsialueelle.  Maisemaa 
koskevien kehittämissuositusten  ja  lähtökohtien tulee olla osayleiskaavan perustana. Näitä 
suosituksia tulee konkretisoida eri suunnittelutasolla siten, että tuloksena olisi tasapainoinen 
ratkaisu, joka tukee Heinävaaran vanhaa osaa. 

Tieympäristö  

Paikallistien  (15624)  ympäristö tulee säilyttää nykyisellään  ja  sille tulisi laatia ympäristön kehit-
tämis-  ja hoitosuunnitelma  yhteistyössä kunnan kanssa. Sisääntulojakso kantatieltä kaipaa 
ehostamista (välikaistojen viimeistely, istutukset, suojatiet jne). Myös liikkeiden piha-alueita tulee 
kunnostaa. 

Kantatien  74  ympäristö muuttuu rakentamisen ansiosta paikallistietä enemmän. Tieympäristöä 
tulee kehittää osana kaavaratkaisua. Kylän merkittävyys  ja  alueen  historia  tulee selkeästi näkyä 

 jo kantatielle. Kantatien  osalta parantaminen tarkoittaa läntisen sisääntulojakson tieympäristön 
puuston kehittämistä  ja vesakon  poistamista sekä huoltoaseman liittymän  ja  pihan jäsentämistä. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Heinä vaaran paikallistien kaunista  raittia. 	Kuva  2.  Paikallistien  tieympäristöä  tulisi  vllmeistellä 
kantatien liittymäalueella.  

Kuva  3.  Paikallistien  tieympäristöä  tulisi viimeistellä 
	

Kuva  4.  Näkymä Heinä vaaran laelta.  
kantatien liittymäalueella.  
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3'  Taajaman  maankäyttö 
—  Asukasluku  1990 2010  

-  taajamassa  5922 6500  
-kunnassa  11350 11400  
Työpaikat  (koko  kunta) 
- alkutuotanto  1150 800 

4.  -  jalostus  1446 1330  
-  palvelut  2099 3120  (Iähde:pkl) 
Kaavoitustilanne 
- asemakaavoitus: kaavamuutoksia  tekeillä 
- osayleiskaava  1989  (kvh) 
Laajentumissuunnat:  etelä  ja  lounas 

Luonnehdinta  taajamasta  Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Kiteen kaupunki  on  läänin eteläosan seudullinen -  kaupunkimainen, kasvava keskus 
keskus, joka sijaitsee  n. 70 km  Joensuusta -  syntynyt nauhakylän ympärille, Kiteenjärvi 
etelään. Taajama  on  syntynyt Kiteenjärven Pohjois-Karjalan vanhinta asutusaluetta 
rannalle. Kunta  on  vireä  ja  teollistunut. Maisema- - Kiteenlanden  kulttuurimaisema  valtak.  arvokas  
kuva  on  monimuotoinen, puoliavoin maatalous- -  paljon suojelukohteita  ja  -alueita 
maisema  ja  edustaa Laatokan-Karjalan maisema- -  rakenne nauhamainen, hajonnut 
aluetta parhaimmillaan. Harjuselänteet, mäet, -  Kiteen pohjavesialue 
avoimet pellot, pitkä rantaviiva  ja lehtomaiset 
painanteet  ovat alueelle tyypillisiä. Kaupungissa 
asuu  n. 6000  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  keskustan läpikulkutie (mt  487)  saneerattu  1992-93  
-  keskustassa paljon liikennettä, ongelmat maantiellä  486  
- meluongelmia,  kevyen liikenteen väylien tarvetta Kytänniemen  ja Puhoksen  suuntaan 
- liikenneturvallisuusselvitys  on  tekeillä, valmistuu  1995  

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  486, 487, 488, 4882  sekä paikallistie  15531.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
-  rakennuskanta sekavaa, tietila ei selkeästi rajautunut, pitkä, nauhamainen rakenne 
-  positiiviset piirteet luonnonmaisemassa, rakennetussa ympäristössä parantamista 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Kiteen kaupunki  on  vireä  ja  kasvava keskus. Maankäyttö leviää keskustien länsipuolisille pelloille 
nykyisen rakenteen tuntumaan. Avoimien peltoalueiden säilyttäminen rakenteen sisällä  on  tärkeää 

 ja  tulisi enemmän huomioida rakentamisessa. Keskustan saneeraus  on  parantanut liikenteellisiä 
ongelmia. Parantamista olisi edelleen erityisesti maantien  486  osalta. 
Luokka:  Il 	 Perustelut:  Taajamakuvassa  ja  liikenneturvallisuudessa edelleen 

parantamista. Maankäyttö ei systemaattista. 
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MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on nauhamainen,  maantietä  487 noudatteleva.  Rakentaminen  on  ollut voima-
kasta  1960-luvulta alkaen. Taajaman rakenne koostuu  nauhamaisesta pääkeskuksesta  ja 

 Kytänniemen aluekeskuksesta. Tolosenmäki  luoteessa  on  vanha liikenteen  solmukohta  ja 
 edelleen merkittävä liikenteen  ja  toiminnan painopistealue. 

Kunnan  osayleiskaava  on  vahvistettu läänissä  v. 1 989.  Kaavan  tavoitevuosi  on v. 2000.  Asutus 
kasvaa  tiivistymällä (rakennuskaavoitus)  nykyisen rakenteen tuntumaan etelässä  ja  jonkin verran 
pohjoiseen.  Kytänniemen  alue  on  miltei täysi, joten uutta rakentamista ei  sinne  enää tule. 
Maiseman kauniit alueet  on  virheellisesti osoitettu  teollisuuskäyttöön.  Uusi kaava pyrkii paranta-
maan kyseistä virhettä. 

Kunnan  maankäyttö  on  kehittynyt  aluerakenteen  kannalta suotuisasti. Ympäristön  ja  toiminnalli-
suuden kannalta  maankäyttö  ei ole ollut systemaattista, vaan alueet ovat rakentuneet pala 
palalta. Toiminnallisia ongelmia aiheuttavat  Kytänniemi  ja  Puhoksen  suunta, joiden osalta 
kevyen liikenteen järjestelyt eivät ole kunnossa. Rakentamisen painopisteen siirryttyä lounaa-
seen  ja  luoteeseen,  maantiestä  486 on  tullut  entistä tärkeämpi  yhdystie  ja  sisäinen väylä. Maan-
käytön tavoitteena tulee olla rakenteen tiivistäminen, toimintojen parantaminen sekä maisemal-
listen  erityisarvojen  (avoimet tilat, maaston muodot, rannat  ja  suuntautuneisuus)  korostaminen  ja 

 huomioon ottaminen. Keskustassa  katutilan  väljyyttä ei ole onnistuttu parantamaan tietä  sanee-
raamalla  matalan rakennuskannan takia. Tämän vuoksi  tiivistämisrakentaminen  ja  vanhojen 
rakennusten  peruskorjaaminen tieympäristössä  on  ensiarvoisen tärkeää.  
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TIES TO JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  maantie  486  (Lepikko-Tohmajärvi)  on  seudullinen yhdystie  ja  luonteeltaan läpikulkutie 
- maantie  487  (Tolosenmäki -Kitee)  on  yhdystie  keskustasta valtatielle  6  
-  maantie  488  (Kitee-valtakunnan  raja) on  sisääntulotie kaakosta 
-  maantie  4882  (Kitee-Valkeavaara-Korkeakangas)  on  sisääntulotie  etelästä 
- Kitee-Säynejärvi paikallistie  (15531) on  taajaman sisäinen yhdystie 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Maantien  487  saneeraus  on  valmistunut  v. 1 987.  Tietä  on  kavennettu, pysäköintiä järjestetty  ja 
ajonopeutta  alennettu hidastimin  ja kiertoliittymin.  Päätien, joka nyt  on  kaupungin katu, osalta 
tilanne  on  parantunut huomattavasti. Kiteelle  on  tehty kattava tieverkkosuunnitelma tavoiteverk-
koselvityksineen. Liikenteen ongelmat keskittyvät maantielle  486  (Tohmajärventie).  Kyseisen 
tien varteen tarvittaisiin kevyen liikenteen väylä tien pohjoispuolelle Kytänniemen suuntaan  ja 
Puhokseen.  Tiellä  on  lisäksi paikallisia liittymäongelmia  (mm.  urheilukentän liittymä, Kytäjäntien 

 ja Kylväjäntien  liittymä) sekä koulun kohta. Uusi liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu  v. 
1994  aikana. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

-I le  _____ ____________  

Te  Pituus  Tien  Nykyinen/tulea VekölUnen  ase  nbt Ltty  JK!  PP  ValastuJKev1i* Nopsus  
(km)  leveys toiminnallinen  irat  osuus OSUUS  alikJyik. raotu$  

(m)  luokka  heys (%) (%) (kpl) .:(knth.... 
.• 	.:. (kpkm) ______ ___________________  

486 3,10 8,0  seudull.tie/seututie  keskustan  ohikulku  5,8 65 70 2 60 

487 9,15 8,0  kokoojatie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  5,2 100 45 2 60 

488 2,32 8,0  kokooja/yhdystie  taajaman  ohikulku  2,6 0 17 0 80 

4882 0,70 8,0  kokoojaiyhdystie sisääntulo/läpikulku  0 100 100 0 50 

15531 1,76 7,3  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  7,4 100 100 0 50  

Yht] kes-  17,03 8,0  ssääntulo/läpikulku  5,0 80 54 4 61  
kimäärin _______ __________________ __________________ ________ ________ ________ ________ ________ 

LIikenne - Henkilövahinko-onnettornuudet 1<aikk 
______ 

Tie  Ra-  KVL 
______ 

KKVL  
.... 

Raskas  
______ 

Kaikki  
______ 

Kevyll. Kuok 
......_____ 

Louk 
-  

Hv.00n, Hv 	rink  tietoon 
ksn-  

. 

osuus  (kpl) (kpl) (kpi) kpl)  te  I 	.. 
tarnis! (%) nrvlOO 

paranI. 1FJ VUUSI) iiuudet rn) 
VUOSi (kp  

486 1992 3340 4550 7 9 5 1 8 47,6 0,58 16 

487 1993 4270 4250 5 24 16 1 23 33,7 0,52 70 

488 1981 740 870 16 1 1 0 1 31,9 0,09 2 

4882 1975 1010 1090 7 0 0 0 0 0 0 0 

15531 1978 720 790 2 0 0 0 0 0 0 6  

Yht  3120 3360 6,6 34 22 2 32 31,1 0,40 94  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta 
mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Kiteen maisemakuva  on  hyvin monimuotoinen  ja  vaihteleva. Kirkonkylän kaakkoispuolella oleva 
Kiteenlanden kulttuurimaisema  on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kiteen kirkko  ja 

 pappila ovat valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Keskustan maisemakuvaa hallit-
sevat harjujaksot  ja  niiden aiheuttama selkeä maiseman suuntautuneisuus sekä pitkä rantaviiva 

 ja  avoimet vesinäkymät. Erityisen merkittävä  on  näkymä Kytänniemeltä keskustaa lähestyttä-
essä. Avoimia maisematiloja melko paljon, vaikkakin ne ovat pieniä  pinta-alaltaan. 

Keskustan rakennettu ympäristö  on  selvästi nauhamainen  ja massaltaan  riittävä, minkä vuoksi 
ympäristö  on  kaupunkimainen. Rakennuskanta  on  epäyhtenäistä  eivätkä arvorakennukset kirk-
koa lukuunottamatta korostu riittävästi. Tietila rajautuu rakennuksiin, jotka kuitenkin sijaitsevat 
kaukana tiestä  ja  ovat matalia  ja julkisivuiltaan  epäyhtenäisiä. Tämän takia tilavaikutelma  jää 

 heikoksi. Keskustaympäristön arvo  on  rakennuskannan jatkuvuudessa  ja  tienvarren vanhoissa 
lehtikuusissa  ja kilpikaarnamännyissä. Tienparantaminen  on  eheyttänyt  kaupunkikuvaa huomat-
tavasti laajojen pysäköintialueiden siirryttyä liikkeiden taakse. 

Taajamakuvan  kannalta keskusta kaipaa lähinnä rakennusten perusparantamista. Avoimien 
maisematilojen säilyminen  ja  näkymien korostaminen sekä ympäristön hoidon tason nostaminen 
ovat pieniä  ja  tehokkaita toimenpiteitä. Yleisten teiden osalta parannettavaa  on  erityisesti maan-
tiellä  486  sekä  488  keskustajakson  osalta. 

Tieympäristö  

Keskustan läpi kulkeva maantie  487 on  parannettu, mutta parantamisen yhteydessä tien tasaus 
 on  noussut paikoin häiritsevästi. Yleistä sekavuutta tien parantaminen ei ole onnistunut poista-

maan, mutta parantanut ympäristön siisteyttä  ja  kokonaiskuvaa huomattavasti. Keskustassa 
korkeat reunakivet haittaavat kunnossapitoa  ja  ovat häiritsevän näköiset. Tienvarteen olisi toivo-
nut istutettavaksi myös uusia havupuita vanhoja korvaamaan. 

Maantie  486 on  ympäristöltään  hyvää lukuunottamatta keskijaksoa, missä ympäristökuva  on 
 ankea  ja  epämääräinen.  Tie  jaksottuu  yleisesti ottaen hyvin  ja  on  geometrialtaan  hyvä. Erityisen 

kaunis  on  jakso Kytänniemeltä maantien  487  liittymään. Kytänniemeltä pohjoiseen tieympäristö 
muuttuu jälleen sekavaksi  ja pensoittuneeksi.  Paikoin tien tasaus  on  korkealla; esimerkiksi kou-
lun kohdalla. 

Maantie  488  kulkee keskustan osalla pääosin metsässä. Keskustaan johtavan liittymän kohdalla 
tieympäristöä voisi keventää  ja  liittymää havainnollistaa nykyistä enemmän. Tienvarret kaipaavat 
vesakon poistoa paikoitellen. 
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Kuva  1.  Koulun kohta maantiellä  486  kaipaa paran-
tamista.  

Kuva  2.  Keskustassa  kiertoliittymä  toimii samalla 
kaupungin porttina.  

Kuva  3.  Vehreää sisääntulojaksoa  maantiellä  486. 	Kuva  4.  Keskustassa  pysäköinti  on  järjestetty liik- 
keiden edessä taskuihin.  LIIkkeiden  takana  on  laa-
jat  pysäköintialueet.  

Kuva  5.  Kiteen keskusta  on  rakenteeltaan väljä. 
 Tietilaa  jäsentämään  on  istutettu  puurivi aluskasvilli-

suuksineen.  

Kuva  6.  Tieympäristössä  on  onnistuneesti säilytetty 
vanhoja  kilpikaarnamäntyjä. 
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Luonnehdinta taajamasta 
Taajama  on  syntynyt Pyhäjarven  ja  Oriveden väli-
selle kannakselle kantatien  71  varteen Kiteen 
kirkonkylästä länteen. Paikka  on  ollut tärkeä  riste-
yspaikka. Kantatie  jakaa taajaman kahteen osaan. 
Puhoksessa  on syväsatama,  saha sekä lastulevy

-ja liimatehdas.  
Taajamassa  on  reilut  400  asukasta. Taajama 
kasvaa hyvin hitaasti,  jos  ollenkaan. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  pieni  ja maaseutumainen,  teollistunut 
-  vanha risteyspaikka, asutus periytyy  

1600-luvulta, teollinen toiminta alkanut  
1770-luvulta (höyryregatta) 

-  taajama syntynyt kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan kylän viereen 

- taajamarakenne  pitkä nauha 
-  ei muutoksia tiedossa, kasvaa hitaasti 
- Koivikkokankaan pohjavesialue 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus  
-  kevyen liikenteen väylän jatkaminen kantatiellä  71  aina valtatielle  6  asti 
- kantatie jakaa taajaman (estevaikutus), paljon tonttiliittymiä 
-  taajaman liikenneturvallisuussuunnitelma  on  tekeillä, valmistuu  1995 

 Suunnitelmat:  vt  6 liittymien  parantaminen (tiepiiri) 

Taajaman yleisiä teitä ovat kt  71  sekä paikallistiet  15520  ja  15524. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  rakennukset irti tiestä, vanhan raitin  (pt 15524)  ympäristö arvokas, ei näy kantatielle 
- kantatien ympäristö siistiä, tien luonne läpikulkutie, näkymiä järvelle tulisi avata 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa hyvin hitaasti nykyisen rakenteen sisälle. Liikenneturvallisuuden kannalta kevyen 
liikenteen väylien jatkaminen  on  tärkeää. Taajamakuvan kannalta kantatien pitkää suoraa ympäris-
töä tulee elävöittää  ja jaksottaa.  Vanha raitti kaipaa uusia toimintoja  ja  restaurointia. 

Luokka:  Il 	 Perustelut: Liikenneturvallisuudessa  ja taajamakuvassa  paranta- 
mista. Rakenteellisesti hankala taaiama. 



Kunta: 	Kitee 	
Savo-Karjalan tiepiiri  1994 
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Taajama: 	PU  HOS 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 



Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	::cr  Kunta: 	Kitee 	 _________  

Taajama: 	PU  HOS 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on nauhamainen, kantatietä noudatteleva.  Rakennukset ovat irti tiestä. Taaja-
man läpikulkutienä toimiva kantatie  71 on maantiemäinen,  pitkä  ja  suora. Asutus tukeutuu 
lännessä rantaan  ja  vanhan raitin varteen, idässä rinteeseen. Taajama  on  syntynyt varhaisen 
vesiliikenteen myötä  ja  säilyttänyt keskeisen asemansa teollisuuden ansiosta. 

Puhoksen osayleiskaava  on  vuodelta  1976  ja  vanhentunut. Rakennuskaavassa  on  rakentama-
tonta  pinta-alaa kantatien eteläpuolella sekä koulun ympäristössä. Yleisesti ottaen kaava  on 

 huonosti toteutunut. Kaavailtu teollisuusalueen laajennus  on  osoitettu nykyisen rakennus-
kaava-alueen sisälle. 

Taajama  on  maankäytön kehittämisen kannalta mandollisuuksien taajama. Uusi  osa  on  luonteel-
taan täysin erilainen kuin vanha, historiallinen  osa.  Tällä hetkellä maankäyttö kehittyy hitaasti. 
Erityisiä ongelmia ei ole. Kantatien aiheuttama rakenteen jakautuminen kahteen osaan  on 

 enemmänkin visuaalinen haitta kuin toiminnallinen, koska liikennettä tiellä  on  vähän. Maankäy-
töllisenä tavoitteena tulee olla vanhan raitin nostaminen  ja  parantaminen sekä alueen toiminnal-
lisuuden parantaminen  (mm. poikittaisyhteydet, kevytliikenne, levähdysalueet  jne.). 
Puhosta  voitaisiin kehittää täydennysrakentamalla matkail upainotteiseksi keskukseksi  ja  sata-
makyläksi. Taajamasta  on  tehty kattava rakennuskohteiden inventointi. 



Kunta: 	Kitee 	
Savo-Karjalan  tiepifri  1994 	::LT 

II  

Taajama: 	PU  HOS 	 LUKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVA LLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
-  valtatie  6  (Lappeenranta-Joensuu), joka  on  taajaman  ohikulkutienä kaakossa 
- kantatie  71  (Herttuala-Puhos)  on  taajaman  läpikulkutie 
- Lamminrannan paikallistie  (15520) on  sisääntulotie  etelästä  
- Lepikko-Puhos paikallistie  (15524) on  sisäinen  yhdystie  pohjoisessa. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman tiestöä  on  parannettu  v. 1975,  jolloin  kantatien  varteen rakennettiin kevyen liikenteen 
väylä. Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  Lepikon  paikallistien risteykseen  ja  mandollisesti 
aina  valtatielle  6  asti olisi tarpeen.  Tiepiirissä  on  tehty  on  tarveselvitys  valtatie  6:n  liittymien 

 parantamiseksi. Taajaman länsiosassa lukuisat  tonttiliittymät kantatielle  aiheuttavat ongelmia. 
 Tiepiirillä  on  suunnitelmia vanhan  raitin  (pt 1 5524)  parantamisesta, joka toimisi kevyen liikenteen 

 väylänä kantatielle  71.  Tietä  on  ehdotettu  ns. maisematieksi.  

Taajaman  liikenteenongelmat  liittyvät  kantatiehen  71  sekä kevyen liikenteen järjestelyihin. 
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen vaiheittain sekä  poikittaisliikenteen  parantaminen edes- 
auttaisi liikenneturvallisuutta huomattavasti.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Tie  .:.  

En u co  Nkyinenftuleva VrkoUinn acrna Lutty JKJ  PP  Valatu Keviak.  Nopeus- 
(km)  lev  v ton  innallinc  p  flldii  OSUUS OSUUS  S1lk44lk tO1tU$  

(n)  kCl'3  les  ( %) (kpl) knVh) 
____________________________— •. 	. (kp1/ki) ______________________________________  

6 1,60 8,0  valtatie/valtatie  taajaman  ohikulku  1,9 0 21 0 80 

71 4,90 8,0  kantatie/kantatie  tie  pienessä  2,4 12 27 1 80  
paiv.  keskuksessa  

15520 0,50 6,6  yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  6,0 0 66 0 50  
palv.keskuksessa  

15524 1,25 7,0  yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  2,4 0 0 0 80  
palv.  keskuksessa  

Yht) kes-  8,25 7,8 tie  pienessä  2,5 7 24 1 78  
kimäärin _______________ palv.keskuksessa ________ ________ ________ ________ ________  

I .  • 1 . 	._.....__ 	._._.... 
Liikenne  
.... .................. 	 ..-.-- .........  

Henkilövahinko  onnettomuudet  
______________________ ____ ______ ___________ poisin  

Tia  Paken  KYL  KKVL  R05  Kaikki  Keyl ol  Lo  IHV ein lHv ti&OOfl  
k.  kol kL.0  (k 	I)  (kpl)  aita  tih6yb  tulleet 

osuus  (enWlOO Ji/  

6 2720 3540 W  Th  0 

71 1975 1490 2200 10 5 2 0 5 35,3 0,20 12 

15520 1973 60 40 6 0 0 0 0 0 0 0 

16524 1977 620 720 20 1 1 0 1 71,0 0,16 1  

Yht  1510 2100 11 6 3 0 6 31,7 0,14 14  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  liikenneympäristön  paranta-
mistoimenpide  (key.  liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  



Kunta: 	Kitee 	
Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	

::  

Taajama: 	PUHOS 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄ  RISTO 

Taajamakuva 

Puhoksen  taajama sijaitsee Puhoslammen  ja Puhoslanden  välisellä kannaksella sekä siihen 
tukeutuvalla rinteellä. Maiseman arvot liittyvät vesistöön, pitkiin näkymiin  ja  vanhaan kulttuurihis-
torialliseen rakennuskantaan  ja  miljööseen. Tielläkulkijalle taajama ei avaudu,  sillä  rakennukset 
ovat irti tiestä  ja  herkät arvokohteet  ja  -alueet eivät näy kantatielle. Lepikon paikallistien  (15524) 

 ympäristö  on  kokonaisuudessaan kaunis  ja  kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoinen. Kyseistä 
tienvartta tulisi kehittää toiminnallisesti, esimerkiksi matkailupalveluja parantamalla. Puhoksen 
teollisuusalue, kartano  ja  kylä ovat valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. 

Tieympäristö  on  kokonaisuutena yksitoikkoinen, mikä johtuu läpikulkevan kantatien pitkästä  ja 
 suorasta ilmeestä. Avoimia peltoalueita  ja  sisäisiä maisematiloja  on  säännöllisin väliajoin, joskin 

kyseiset alueet ovat pieniä. Tämän takia näkymät vesistöön korostuvat erityisesti. Tienvarsimai-
sema  on  hyvin metsäistä  ja pienipiirteistä. 

Taajamakuvan  kannalta Puhos kaipaa kantatien jaksottamista  ja elävöittämistä keskustajakson 
 osalta. Erityisen tärkeää  on  kehittää vanhaa raittia, joka luontaisesti korostaa alueen omaleimai-

suutta. Näkymien avaaminen rantaan  ja koko ranta-alueen siistiminen  ja  kevyen liikenteen 
yhteyden järjestäminen  sinne  olisi kunnan tehtäviä.  Koko  taajama-alue kaipaa ilmeen kohotta-
mista, niin myös teidenvarsiympäristöt. 

Tieympäristö 

Kantatie  71:n  ympäristö  on  pääosin metsäistä  ja  kaipaa osin tienvarsipuuston hoitamista  ja 
 näkymien avaamista järvelle. Yksittäispuut voisivat korostua kiintopisteinä nykyisten puuryhmien 

sijaan. Tieympäristö  on  melko siistiä, mutta paikoin rannat ovat kasvaneet umpeen  ja sen  takia 
epäsiistin näköiset. Tiellä  on  selkeät jaksot, jonka mukaan ympäristönhoitoa tulee kehittää toisis-
taan selkeästi erottuvlin tiejaksoihin. Pitkää suoraa tietä tulee paikoitellen katkaista visuaalisesti. 
Kantatien  raskas  standardi ei sovi kokonaisuutena pienipiirteiseen ympäristöön. Tienvarren 
lehtikuusimetsiköt  ja puutaloarkkitehtuuri  luovat miellyttävää ympäristöä. Välikaistan istutuksia 
voisi keventää alaoksia karsimalla. Sisääntulo luoteesta tulee yllättäen, sitä voisi ennakoida 
esim. puurivi-istutuksella  tai  puuston karsimisella. 

Lepikon paikallistie  (15524)  sisältää monia mielenkiintoisia ympäristökohteita. Ympäristön hoitoa 
tulee tehostaa. Tieympäristön  paras  alue  on  tällä hetkellä koulun kohta. 

Muiden teiden osalta ei toimenpiteitä. 
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPARISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 



Kunta: 	Kontiolahti 	
Savo-Karjalan tiepilri  1994 	::r  

Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKÄ  YTTÖ  JA RA  KENNETTU  YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  pitkä nauha. Asutus  on pientalovaltaista omakotiasutusta. Taajamarakenne 
on  väljä. Rakennukset rajaavat tietä, mutta eivät aivan kiinni tiessä. Rakennuskanta  on  uuden  ja 

 vanhan sekoitusta. Palvelut sijaitsevat hajallaan raitin varrella siten, että palvelukeskittymiä  on 
 kaksi: toinen pohjoisessa  ja  toinen uuden liikekeskustan tuntumassa. Etelässä taajamaa rajaa 

rautatie. Rautatien varteen syntynyt Asemankylä  on  pienimuotoinen asutusyhdyskunta. 

Taajama kasvaa nauhamaisesti päätien varrelle etelään  ja  pohjoiseen  ja  jonkin verran myös 
länteen päin. Rakennuskaava-alueella  on  runsaasti tyhjää tilaa, joka mandollistaa laajentumi-
sen. Kirkonkylään  ja Kontioniemeen  on  laadittu osayleiskaava, joka  on  vahvistettu  v. 1992. 

 Tähän asti rakentaminen  on  tapahtunut merkittävässä määrin postimerkkikaavoin, joita  on 
 lukuisasti Kontioniemen  ja  kirkonkylän välisellä alueella. Osayleiskaavassa Kontioniemeen  on 

 osoitettu paljon työpaikkarakentamista. Pääasiallisesti teollisuus keskittyy Uuron alueelle valtatie 
 18:n  tuntumaan etelässä. 

Uusi yleiskaava  on ympäristöpainotteinen.  Taajaman aikaisempi laajentuminen eri suuntiin  ja 
 myös  vt  18:n  itäpuolelle  on  jo hajottanut  rakenteen. Toiminnallisuuden kannalta ongelmana  on 

keskustarakenteen  jakautuminen kahteen osaan. Työpaikkarakentamisen kehittyminen Kontio-
niemeen korostaa kyseisen alueen merkitystä. Pääpalvelut ovat  ja  pysyvät kuitenkin kirkonkylän 
alueella. Maankäytön kehittymissuunnat ovat  selvät  eivätkä onneksi hajota lisää rakennetta. 
Toiminnallisesti taajamassa  on parannettavaa.  Myös alueen viihtyisyyden kannalta keskustarait

-tia  tulee kohentaa  ja  keskustaa tiivistää nykyisestä. Vt:lle  1 8  suunniteltu eritasoliittymä vaikuttaa 
tulevaisuuden maankäyttöön melkoisen varmasti. 



Savo-Karjalantiepiiri1994  
Kunta: 	Kontiolahti 	 ________  
Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETUR VA LLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
-  valtatie  1 8  (Joensuu-Kajaani)  on  taajaman  ohikulkutie  idässä  
-  maantie  5051  (Uuro-Kontioniemi)  on  taajaman sisäinen  yhdystie 
-  Kontiolanden  paikallistie  (15720) on  taajaman sisään-ja  läpikulkutie  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 
Taajaman tiestöä  on  parannettu  1970-luvulla.  1984  taajamaan  on  tehty  liikenneturvallisuus

-suunnitelma, joka  on  jo  vanhentunut. Yleisten teiden osalta  tiepiirillä  on  yleissuunnitelma  valta-
tien  18  parantamiseksi välillä  Raatekangas -Kontiolahti. 
Kevyen liikenteen väylän jatkamista Kontiolanden paikallistien  pohjoispäähän  toivotaan kunnan 
puolelta. 

Taajaman liikenteen ongelmat liittyvät  valtatiehen  18  sekä Kontiolanden  paikallistiehen.  Kevyen 
liikenteen väylän jatkamista tarvitaan  Kontioniemen  suuntaan. Tietä tulisi  jaksottaa,  taajaman 
toiminnallisuutta parantaa  ja  suojatieylityskohtia  korostaa. Liikenteen ongelmat liittyvät läheisesti 
taajaman pitkään  nauharakenteeseen. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Tie 
Tie  Pituus  Ten  rrkyne1ueva  Verkolnen  asema  Liitty IKl  PP  laitu Ke.t  hk.  Nopeus  

(km)  leveys  totminnalltnen mah  osuus osuus  alikJyltk. taotti  
(m)  ukka heys ) %) (kpt kn/l't) 

________ __________________ _____________ (kpvkm) _______ ______ _____  
18 7,50 9,5  valtatie/valtatie  taajaman  ohikulku  0,8 0 7 0 80 

5051 4,32 6,6  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  1,6 28 75 0 60 
15720 4,99 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  6,4 76 86 1 50 
15721 0,36 6.5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  2,8 0 0 0 60  

YhtJ kes-  17,17 8,0  sisääntulo/läpikulku  2,7 29 47 1 66  
kimäärin 

LIikenne - 	 Henkikwahinko-onnettom  uudet  
Ts  Raken KVL KKVL  Raskas  Kkk Kevyti  K  ni  LOUk Hv  nun  Hv onrt  

tams/  osuus  (K 	1  tkpl) PcpI) (kpl)  aste  ttheys  tulleet  parant  1%)  (onr 	00  (onnJkm.t onietto 
vuo mJe40n vuoc') muudet 

________ ___ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ (kp)  
18 1963 3690 4800 6 3 1 0 3 5,9 0,08 10 

5051 1988 1070 1020 6 2 0 0 2 21,5 0,09 5 
15720 1988 1200 1240 5 6 5 0 6 42,0 0,19 20 
15721 1984 1090 1190 9 0 0 0 0 0 0 0  
Yht  j 2250 2740 5,8 11 6 0 11 20,2 0,11 35  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  liikenneympäristön  paranta
-mistoimenpide  (key.  liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  



Kunta: 	Kontiolahti 	
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA  MA KU VA JA T!EYMPÄR!STÖ 

Taajamakuva  

Kontiolahti sijaitsee kaunhilla paikalla vesistöjen välissä. Maasto  on  vaihtelevaa. Paikoin avautuu 
erittäin kauniita näkymiä ulos Höytiäiselle. Metsätyypit vaihtelevat kuivista kangasmetsistä 
tuoreisiin kangasmetsiin. Avoimia peltoaloja  on  suhteellisen paljon, vaikka ne ovatkin pieniä 

 pinta-alaltaan. Taajamakuvan kannalta luonto  ja suurmaisema  antavat hyvät mandollisuudet 
omaleimaisen taajamakuvan kehittymiselle. 

Tienvarsiasutus  on  väljää  ja  matalaa.  Tien  korkeusaseman  takia rakennukset jäävät piiloori  ja  tie 
 korostuu liikaa rakennuskannan kustannuksella. Väljä liikekeskusta aikaansaa  sen,  että keskus-

tajaksoa  on  vaikea havainnoida. Tämä puolestaan aiheuttaa liikenteellisiä ongelmia. 

Taajamakuvan  kannalta Kontiolanden paikallistiellä  on  paljon parantamista.  Tien  tasausta  tulisi 
laskea ainakin niiltä osin, mikä  on  rakentamatonta.  Tie on  suhteellisen kapea poikkileikkauksel-
taan. Tämän takia tieympäristö  on  säilyttänyt inhimillisen mittakaavan.  Tien  jaksottaminen  on 

 eräs keskeinen ympäristöä  ja  myös liikenneturvallisuutta parantava toimenpide.  Tien  jaksottami-
nen  onnistuu luontaisesti,  sillä  tiehen rajautuva luonnonympäristö  ja maankäyttö jaksottuvat jo 

 nyt selkeisiin jaksoihin. Parasta ympäristössä  on  kauniit näkymät, hyvä tienvarsipuusto sekä 
luontaiset portit. 

Taajamaan  on  tehty kattava kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointi. 

Tieympäristö  

Kontiolanden paikallistie  (15720) on  ympäristöltään  vaihteleva sisältäen eri tyyppistä  ja  tyylistä 
ympäristöä.  Kaiken  kaikkiaan tiellä  on  erotettavissa viisi jaksoa. Toimenpiteistä tien tasauksen 
laskeminen, jaksojen erottaminen  ja  korostaminen istutuksin, kavennuksin  ja pinnoittein  sekä 
erityisesti keskustajakson ympäristön parantaminen nykyistä huolitellummaksi parantaisivat 
taajamakuvaa huomattavasti. Erityisesti tulee panostaa keskustajakson parantamiseen. 
Keskustaraitille  on  tehty parantamissuunnitelma,  jota  ei ole toteutettu. 

Kontioniemeen  vievä maantie  (5051) on  geometrialtaan  kaunis  tie.  Paikoin tien tasaus  on  korke-
alla, mutta ei häiritsevästi. Luiskien nurmetus  on  jäänyt puolitiehen  ja  tulisi hoitaa loppuun. 
Uuron teollisuushallien ympäristö  on  hyvin hoidettua. 



Kuva  3.  Tiehen liittyviä laajoja asfaittipihoja tulisi 
jäsentää.  

Kuva  4.  Kontioniemeen  menevä maantie ei vaadi 
toimenpiteitä. 
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Koulujen kohta  on  liikenneturvallisuuden 
kannalta ongelma/unen  (pt 15720).  

Kuva  2.  Paikallistien tasaus  on  saneerauksessa 
 noussut. Keskustajakso kaipaa ilmeen  ko  he  nta

-mista. 
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Taajama: 	LEHMO 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
•"•"i' 	•L.dW  

w  •  

'.q•  
_  

Luonnehdinta taajamasta 
Taajama  on  syntynyt Joensuun kaupungin rajan 
tuntumaan  radan  varteen. Taajama koostuu 
kandesta rakenteellisesti eri luonteisesta osasta: 
väljästä maatalousalueesta etelässä  ja  rakennus-
kaavan mukaan toteutetusta tiiviimmästä osasta 
pohjoisessa. Maiseman kannalta taajamaa leimaa 
pitkä  ja  syvä, pohjois-eteläsuuntainen harju, joka 
muodostaa selkeän vihervyöhykkeen sekä suuret 
peltoalueet. Taajamassa  on  reilut  3000  asukasta. 
Taajaman kasvunäkymät ovat valoisat. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
- maaseutumainen,  vireä 
-  luonnon syntyhistoria selvitetty tarkasti 

(Veikko Issakainen) 
-  tukeutuu sekä Joensuuhun että Kontiolahteen 
- kaksi keskustaa 
-  palvelut hajallaan 
-  valtatie  18  siirtynyt kolme eri kertaa 
- Jaamankangas-Kylmälampi  on  tärkeä pohja- 

vesialue 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v. 1984,  vanhentunut 
-  kevyen liikenteen väylien jatkamistarpeita 
-  valtatien  18  parantaminen välillä Raatekangas-Kontiolahti, yleissuunnitelma tehty  v. 1991 

 - meluongelmia  valtatiellä  18  

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  18  sekä paikallistiet  15715  ja  15716.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- nauhamainen  rakenne, ympäristö vaikeasti miellettävissä 
- tiestössä valtatiestandardit, paikallistiet  kaipaavat viimeistelyä 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 	-_______________________________________  

Taajama kasvaa nyt Paitalammin alueelle pohjoiseen. Tulevaisuuden kasvusuuntana  on  etelä. 
Taajaman liikenteen ongelmat liittyvät kevyen liikenteen järjestelyihin. Taajamakuvassa  on  paran-
tamista erityisesti vanhan paikallistien ympäristössä. Maankäytön leviäminen valtatien  18  länsipuo-
lelle  on  pitkällä tähtäyksellä mandollinen, mutta ei toivottava asia.  
Luokka:  Il 	 Perustelut:  Taajamakuvassa parantamista. Rakenteellisesti hankala 
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MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  pitkä  ja  hajanainen. Palvelut sijaitsevat hajallaan pohjoisessa  ja  etelässä. 
Alueella  on  kaksi keskusta: Lehmo  ja Lehmola.  Rakennuskanta  on pientalovaltaista.  Alueen 
rakentuminen pohjoiseen johtuu etelää paremmista maaperäoloista. Uusi pohjoisosa  on  raken-
tunut voimakkaasti  1970-80-luvuilla. Vanha  osa  on  huomattavasti väljempi  ja maaseutumai-
sempi  rakenteeltaan. Taajaman kehityksessä  on  omaleimaista valtatien siirtyminen kolmeen eri 
kertaan taajaman kehityshistorian aikana. Vanhin valtatie kulki taajaman läpi, mistä  se  siirtyi 
taajaman itäpuolelte  1960-luvulla. Nykyiselle paikalle taajaman länsipuolelle valtatie siirtyi  1970- 
luvulla. Taajama  on  esimerkki kehityskulusta pienessä kylässä, joka  on  kasvanut ilman yleiskaa-
vaa  ja  sittemmin levinnyt  ja  hajonnut. 

Taajaman pohjoisosassa  on  rakennuskaava. Eteläosa  on  rakentunut ilman kaavaa. Pohjoisen 
rakennuskaava-alueella  on  vapaata tilaa Paitalammen alueella, joka  on  lähitulevaisuuden raken-
tamisen painopistealue. Taajamassa  on  vanha osayleiskaava  (1979).  Uusimista ollaan käynnis-
tämässä  v. 1 994  aikana. Osayleiskaavan laajentumissuunnanlähtökohtana  on  Joensuun seudun 
seutukaavassa esitetty laajentumissuunta, joka  on  etelä. Etelään suuntautuva laajentuminen 
tarkoittaa nykyisen rakenteen tiivistämistä. 

Kunnan maankäyttö kehittyy  varsin  ripeästi. Maankäytön kehitys  on  suunnitelmallista  ja  perustuu 
selkeisiin painopistealueisiin. Tiivistäminen  ja lisärakentamisen  perustana tulee olla maiseman 
arvojen  ja maatalouselinkeinojen  säilyttäminen taajaman eteläosassa sekä taajaman toiminnalli-
suuden parantaminen. Kaavailtu eritasoliittymä  ja sen  sijainti saattaa vaikuttaa keskustaraken-
teeseen. Kyseisen liittymän vaikutukset  on  tutkittava  ja  maankäytön kehityssuuntia tutkittava. 
Tulevaisuudessa keskustarakenteen  ja  palvelujen kehittäminen  on  tärkeää. 
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TIES TO JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
-  valtatie  1 8  (Joensuu-Kajaani)  on  taajaman  ohikulkutie  lännessä  
- Lehmon-Ristisaaren paikallistie  (1 571 5) on  taajaman sisääntulo-  ja  läpikulkutie 
-  Joensuun -Uuron paikallistie  (1 5716) on  taajaman  ohikulku,  sisääntulo-  ja  läpikulkutie  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman yleisten teiden osalta  tiepiirillä  on  suunnitelmia kevyen liikenteen väylien jatkamiseksi 
 paikallisteillä  15715  ja  1571 6.  Valtatien  1 8  parantamiseksi  on  laadittu  yleissuunnitelma  v. 1991 

 välillä  Raatekangas-Kontiolahti. Taajamaan  on  tehty  liikenneturvallisuussuunnitelma  v. 1984, 
 joka tulisi uusia  osayleiskaavatyön  yhteydessä. 

Taajaman liikenteen ongelmat liittyvät  liittymäjärjestelyihin  sekä kevyen liikenteen yhteyksien 
parantamiseen.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

:Te.................................................................................... . 	 ............................................  
Tre  Pituus  Tien  Nykyrnei'tileva Verkollinert  asema  Letty- JKFPP-  Valaistu  l(evrk. Nopetw-  I 

(km)  leveys  tormrnn llinen mati  osuus osuus aflk./ybk. r5iotus 
(rr  luokka  hays  (%} (%) (kpt} (krnTh) 	I  

. ::  

18 3,63 13,0  valtatie/valtatie  taajaman  ohikulku  0,8 0 100 0 80 

15715 4,77 6,5  yhdystie/yhdystie Iäpikulku/sisäantulo  3,4 88 98 0 60 

15716 4,60 7,8  yhdystie/yhdystie  taajaman  ohikulku  1,7 45 46 1 60  

YhtJ kes-  13,0 8,8  läpikulku/sisääntulo  2,1 48 80 1 66  
kimäärin ___________________ _________ ________ _________ _________  

I  Lukenne nkifrvh inkorrnnpthmuudet (arkk 
__________________________________________ __________________________________ poflsin  

Tie  Raken- KVL KKVL  Raskas  Kaikki  Kevytl Kuol. Louk Hv -onri  14i, 	nn  
tamiS/ osUus 1cp (kpl) (kpl) (kpl)  aste trhey* 
paant  (fr)  (oinftOO (or1jd1eW onnatto- 

(  

n4  e'on  vuosi) muudt  
VUOSI  Iii)  (kpl)  

18 1971 8400 9430 5 11 2 0 10 19,8 0,61 26 

15715 1991 960 1140 5 5 3 0 5 57,0 0,21 6 

15716 1991 1840 2280 10 2 0 0 2 14,0 0,09 6  

Yht  3350 3860 6,8 18 5 0 17 31,4 0,28 38  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  liikenneympåristôn  paranta
-mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Lehmon  vanha keskusta sijaitsee avoimen kulttuurimaiseman keskellä. Uusi pohjoisosa  on 
 rakentunut harjun kupeeseen. Rakenne  on väijää.  Vanhan keskustan osalta ympäristö  on 

maaseutumainen  ja  rakennukset sijoittuvat luontaisesti pienille metsäsaarekkeille. Uusi pohjois-
osa  on  rakentunut hyvin geometrisesti mäntymetsän keskelle. Rakennusten sijoittelu  on  alueelle 
epäluonteva. Rakennuskanta  on  pienimuotoista omakotiasutusta. 

Taajamakuvan  kannalta Lehmon taajamaa  on  vaikea mieltää  sen  hajanaisen luonteen takia. 
Vanha keskusta  on mieleenpainuvin  tien raittimaisuuden  ja  kauniiden peltoalueiden takia. 
Tieympäristö kaipaa paikoin viimeistelyä.  Kaiken  kaikkiaan alueen orientoituvuutta voisi paran-
taa hauskoin nimikyltein  tai tiejaksoille tunnusomaisin puuistutuksin. Metsäjaksoilla  luonnollisesti 
uusia istutuksia ei tarvita. 

Ympäristön toimenpiteet ovat pienimuotoisia  ja  luonnonmukaisia. Taajamakuvan kannalta 
tärkeää  on,  että peltoalueet säilyvät viljelyksessä. 

Taajamaan ollaan parhaillaan tekemässä luonto-  ja maisemaselvitystä käynnistyvän osayleis
-kaavatyön pohjaksi. 

Tieympäristö  

Joensuun-Uuron paikallistie  (15716) on ympäristöltään  vaihteleva  tie  sisältäen kauniita jaksoja  ja 
metsäisiä, siistittäviä  jaksoja.  Tien  eteläosassa  on  laajahko soramonttualue, joka tulee maise-
moida.  Tien  tasaus  on  osin korkealla. Tieympäristö kaipaa eteläosassa siistimistä (vesakon 
raivaus). Jakso kou luita pohjoiseen  on  kaunis. Täällä myös tien tasaus  on  huomattavasti etelä- 
osaa parempi. 

Ristisaaren paikallistie  (15715) on ympäristöltään  kaunis  ja jaksottuu  hyvin maaston  ja  maise-
man mukaan. Pohjoisosa  on mäntykangasta,  eteläosa avointa peltoa.  Tien  tasaus  on  hyvä  ja 

 linjaus raittimainen. Vihreys tulee luontaisesti tonteilta. Ympäristö  on  siistiä, paikoin tarvittaisiin 
puuston hoitoa. Lilkekeskustan kohdalla uudet istutukset jäsentäisivät ympäristöä luontevasti. 
Keskustajakso kaipaa kevyen liikenteen väylän, joka  on  tehtävä raittimaisena  ja  ympäristöä 
mandollisimman paljon säästäen.  

Vt  18:n  ympäristö  on  metsäistä eikä kaipaa erityisiä toimenpiteitä. Eritasoliittymien rakentamisen 
yhteydessä tieympäristöön voidaan luoda kohokohtia.  Li ittymäratkaisujen  perustana tulee olla 
mandollisimman paljon ympäristöä säästävä ratkaisu. 
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Kuva  1.  Vanhin valtatie  (pt 15715) on  geometrial-
taan  vaihteleva  ja  raittimainen.  

Kuva  2.  Paikallistie  15716 on 1970-luvulla raken-
nettu valtatieksi.  Tie on  suora  ja  kulkee pääosin  ra-
dan  vieressä.  

Kuva  3.  Lehmossa  taajaman alue  on  pohjavesialu
-etta.  Ympäristö vaihtelee kuivasta kangasmetsästä 

avoimeen peltomaisemaan.  

Kuva  4.  Tieympäristöt  eivät vaadi hoidon lisäksi eri-
tyisiä toimenpiteitä. 
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- osayleiskaava:  taajama-alue  1986  
Laajentumissuunnat:  rakenteen  sis.  tiivistäminen  

S 	as 	 nay  

Luonnehdinta taajamasta 
Lieksan kaupungin keskusta  on  rakennettu Liek-
sanjoen suulle Pielisen itärannalle. Matkaa 
Nurmekseen  on 56 km  ja  Joensuuhun  98 km. 

 Taajaman läpi kulkee Joensuun-Kontiomäen  rata. 
Pinta-alaltaan Lieksa  on  Suomen suurin kaupunki 
Asutus periytyy keskiajalta. Maisemarakenne  on 

 selkeästi luode-kaakkosu untainen. Kaupungin 
liikekeskusta  on  rakenteeltaan melko tiivis. 
Alueena keskusta  on  laajalle levinnyt. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  luonnonläheinen erämaakaupunki 
- kaupunkiperinne  vanhaa 
-  väljä rakenne, Pankakoski erillinen keskus 
-  kaunis suurmaisema, keskusta-alue tasaista 
- kantatie  73  jakaa taajamarakenteen 
-  Pielisen rannat soistuneet,  veden  merkitystä 

voitaisiin korostaa kaupunkikuvassa 
-  pyrkimys tiivistämisrakentamiseen keskustassa 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  paljon yleisiä teitä 
-  ongelmat keskittyvät päätielle (kt  73),  Timitran  liittymä ongelmallisin 
- Kt:lle  73  tehty toimenpideselvitys  1989,  tarkistetaan kesällä  1994.  Lts  toteutettu  70-80  %.sti,  uusi 

alkamassa syksyllä  1995  
- tieverkkotarkastelu yk:n  pohjaksi alkanee  1994  syksyllä 
- Surpeenvaaran eritasoliittymän  rakentaminen alkaa  1994.  
Taajaman yleisiä teitä ovat kt  73,  maantiet  522, 524, 5251  sekä paikallistiet  15847, 15849, 15856, 
15865,15866,15867,15871, 15880  ja  15900.  
Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- maisemakuva  vihreä, keskustaa vaikea hahmottaa, kantatie aiheuttaa estevaikutusta 
- Pankakoski vanha ruukkialue, yleisten teiden osalta tieympäristössä viimeisteltävää 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 	 -______________________ 

Kantatien  merkitys  on  tärkeä myös sisäisenä väylänä. Päätoimenpiteet tulisikin keskittää tien  ja  seh 
 ympäristön parantamiseen. Kaupunginniemen kehittäminen lisää poikittaisyhteyksien tarvetta kt 

 73:n  yli. Tiivistämisrakentaminen keskittyy taajaman pohjoisosiin. Kaupunkikuvallinen kehittäminen 
vaatii kokonaisuutta hahmottavan suunnitelman osayleiskaavan pohjaksi. 
Luokka:  I 	 Perustelut:  Liikenneturvallisuus ongelmana. Maankäyttö  ja  tieverkko 

vuorovaikutuksessa. Taajamakuval  lista  viimeisteltävää.  



Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	
:  Kunta: 	Lieksa 	 ______  

Taajama: 	KESKUSTA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Tieympäristö  ja  esitettävät  toimenpiteet:  

1 	Liittymään 	suunniteltu 	liikennevaloja. 
Heikko tilanmuodostus  

2 	Ongelmaliittymä.  Valot  tai kiertoliittymä  
tulossa. Poppelikujanne hyvä  

3 	Omakoti- 	ja 	teollisuusrakentamista  
sekaisin. Meluvalli sopii alueelle hyvin. 
Rannan puolen tienvarsiympäristön 
keventäminen.  

4 	Poppelikujanne  jatkuu liittymään asti. 
Liittymäalueen jäsentäminen  

5 	Vanhaa rakennuskantaa. Heikko hoito- 
taso  

6 	Isoja koivuja välikaistalla. Uusia koivu-  ja 
mäntyryhmiä  istutettu. Ympäristö saisi 
olla rakennetumpaa  

7 	Koivu/mäntyvaltainen tienvarsiympäristö  
kaipaa keventämistä  

8 	Asutus loppuu. Saarekkeiden viimeistely. 
Liittymä porrastetaan. Hyvä näkymä 
keskustaan päin. Porttikohta  

9 	Ympäristön viimeistely. Höyläämö tulossa 
kauniiseen koivikkoon. Tiellä heikko 
rakenne.  Tie muultunee  kaupungin 
kaduksi  

10  Kapea välikaista. Nuoria koivuja  
11 Sahatien liittymän katkaisu 
12 Koivu/pihlajaistutuksia  kapealla välikais-

talla  
13 Eritasoliittymä  tulossa. Tehtävä maise-

man ehdoilla  
14  Taajaman lähestymisjakso. Ei toimenpi-

teitä  
15  Hyvä ympäristö. Ei kestä kevyen liiken-

teen väylän rakentamista  
16  Avo-ojat  häiritsevät. Rehevä ympäristö.  
17 Karuhko tieympäristö 
18  Leveä  tie.  Avo-ojat syvät.  Asutus  jää 

 piiloon  
19 Soratie. Tien  tasaus korkealla. Avo-ojatja 

tieluiskat viimeistelemättä.  Tien  rakenne 
heikko  

20  Kevyen liikenteen väylää toivottu tien 
itäpuolelle. Tiellä leveä piennar,  ja  siksi 
kevytväylä ei perusteltu. Vähän asutusta. 

 Tie  irrallaan maankäytöstä. Puuston rai-
vaus tarpeen.  

21  Leveä liittymä. Kunta toivoo alikulkua. 
Maisemallisesti alikulku ei sovi.  

22  Kaupunki parantaa asutukseen asti Pieli-
sentietä  

23 Tie  leveä. Vaihteleva ympäristö  ja jouhea 
geometria.  Ei toimenpiteitä.  

24 Tie muuttunee kaavatieksi. Vesakon 
 poisto  ja  puuston harvennus. Kevyen 

liikenteen väylä rakenteellisesti heikko.  
25  Syvät  avo-ojat.  

26 Öljysorapintainen tie.  Kauniit maisemat  
27  Syvät  avo-ojat.  Tie  heikko rakenteeltaan  
28  Rumat avo-ojat  
29 Tie  leveä  ja  korkealla. Kapea kevyen 

liikenteen väylä  
30 Karut tieluiskat.  Uutta rivitaloasutusta  
31  Alikulku tarpeen mt:n  522  ali  
32 Metsäjakso. Kallioleikkauksia. Tiejakson 

 luonteen muuttaminen asutuksesta 
alkaen  

33  Karu tieympäristö. Soistuneet tienvarret. 
Ei toimenpiteitä  

34  Kuivaa kangasmetsää. Onnistunut jk+pp
-tie  (kaupunki rakentanut)  

35 Välikaistan silstiminen 
36  Istutukset puuttuvat. Kapea välikaista  
37 Luiskien  viimeistely  
38  Syvät  avo-ojat ja sivuluiskat. Mt:n  522 

liittymän  parantaminen /saareke, pysäkit)  
39 Tympeä,  pitkä  ja  suora jakso.  
40  Tienvarsien hoito. Soratie. Tonttiasutus 

tielle.  
41 Keskustajakson  korostaminen  
42  Jokivarren siistiminen. Liittymien jäsen-

täminen  
43 Metsäinen  jakso. Ennestään metsäinen 

ympäristö metsitetty lisää välikaistan 
istutuksilla. Tulisi olla rakennetumpi jakso  

44  Alikulku kantatien ali  on. Alikulkuympä-
ristöjen ehostaminen, saarekkeiden  ja 
pysäkkiympäristöjen  samoin  

45  Lisää istutuksia. Näkymä Pokronlam-
melle tulee säilyttää  

46 Soratie. Välikaistalla luonnonpuustoa.  Ei 
toimenpiteitä  

47  Kauniit näkymät Pokronlammelle  
48 Pensoittuneet  tienvarret. Siistitään  
49  Kaunis jakso. Näkymät säilytettävä  
50 Tie  rakenteeltaan heikko. Pensoittuneet 

tienvarret. Asuttu jakso kaunis.  
51  Parannettava tiejakso. Jk ^pp-tie  alhaalla. 

Tehdään rakennetumman näköiseksi  ja 
 parannetaan rataan asti  

52  Kaunis jakso. välikaistalla suurikokoista 
puustoa  

53  Lisää istutuksia välikaistalle  
54  Vaarallinen liittymä. Esitetty kiertoliitty

-mää,  joka sopisikin hyvin. Liittymäalue 
parannettava laajana. Näkymiä museo- 
alueelle raivattava  

55 Siltamiljöön ehostaminen (kaiteet,  näky-
mät, valaistus)  

56  Tasoerot häiritsevät. Siltakadun liittymä 
katkaistaan Kaupunginniemen rakentu-
essa  ja  uuden  sillan rakentuessa 
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MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Lieksan kaupunkirakenne  on  kaksijakoinen  ja  muodostuu Lieksan  ja Mähkön  alueesta sekä 
Pankakosken ruukkialueen ympärille syntyneestä keskittymästä. Liikekeskusta  on  tiivis. Autolii-
kenteen ehdoilla kehitetty keskusta kaipaa kaupunkikuvan viimeistelyä. Yleisistä teistä kantatie 

 73  jakaa rakenteen.  Tie on  pitkä  ja  toimii samalla sisäisen liikenteen yhdystienä. Kaupunkira-
kenne  on  luode-kaakkosuuntainen. Irrallisia asuntoalueita  on  paljon  ja  ne sijaitsevat laajojen 
puisto-  ja metsäalueiden erottamina  toisistaan  ja  keskustasta. Tämä aiheuttaa paljon liikennettä 

 ja  korostaa kantatien merkitystä liikenteen välittäjänä. Palvelut sijaitsevat pääosin Pielisentien 
(katu) varrella sekä kantatien varrella erillisinä keskittyminä  ja Pankakoskella. Timitranniemi ja 

 laajat ulkoilualueet etelässä lisäävät poikittaisyhteyksien tarvetta kantatien yli  ja kuormittavat 
Timitrantien/Rantalantien ja kt:n  liittymää. Kantatien molemmin puolin sijoitetut koulut Rauhalan 
alueella ovat toiminnallisesti väärässä paikassa. Lieksanjoki  ja  rautatie aiheuttavat estevaiku-
tusta kantatien ohella. Teollisuustoimintoja  on  osin sekoittunut asuntorakentamiseen,  mm. 
Rantakylän  alueella, kt:n  73  varrella  ja Pankakoskella.  Pääosin teollisuusalueet sijaitsevat 
Kevätniemessä sekä teollisuuskylän alueella idässä. 

Lieksan keskustan taajamaosayleiskaava  on  hyväksytty kv:ssa  1.12.1986.  Kaavan pohjana  on 
 ollut suuret väestöennusteet. Kaavan aluevaraukset ovat näin  ollen  laajat  ja  epärealistiset. 

Yleiskaava vaatii uudistamista. Detaljikaavoituksessa  on  meneillään rakennuskaavojen uudista-
minen asemakaavoiksi. Keskustassa onkin suhteellisen paljon rakennuskaavoitettua maata  (522 
ha)  suhteessa asemakaavoitettuun  (1176 ha). V. 1993  vahvistettiin Kotolan kaavamuutos 
Surppeenvaaran risteyksessä  ja Timitran kaavamuutos. Merilän ja Kaupunginniemen kaavamuu-
tokset  ovat olleet nähtävillä. Parhaillaan  on laadittavana (1994) kaavamuutoksia  Rauhalan  ja 
Partalanmäen  alueilla. Uutta rakentamista  on  edellämainittujen alueiden lisäksi tulossa Surpeen-
vaaralle  ja Merilään.  

Kaupungissa  on  meneillään rakennuskaavoituksen uudistaminen asemakaavoiksi. Samalla 
laaditaan eri alueille kehittämissuunnitelmia. Pyrkimys  on  rakenteen tiivistämiseen. Nykyisen 
heikkokuntoisen kaarisillan viereen  on  tarpeen rakentaa uusi Lieksanjoen ylittävä silta lähimmän 

 10  vuoden aikana. Mikäli uutta siltaa ei rakenneta, siirtyy liikenne (noin  8000 ajon/vrk) kantatien 
 sillalle. Toiminnallisuuden kannalta Timitran liittymän parantaminen sekä Kaupunginniemen 

järjestelyt ovat ensimmäisiä toimenpidelistan kohteita. Ajateltu tieverkkoselvitys uuden osayleis-
kaavan pohjaksi  on  perusteltua.  Sen  tulisi perustua kaupunkikuvan kehittämiseen  ja  kaupunkira-
kenteen  ja  yleisen toiminnallisuuden parantamiseen liikenteellisten seikkojen ohella. Tärkeää  on, 

 että kantatien luonne  ja  asema kaupunkirakenteessa korostuu riittävästi. Surpeentien liittymäjär-
jestelyjen toteutus alkaa  jo  v. 1994.  Liittymä  on  yksi kaupungin sisääntuloporteista, joten  sen 

 ympäristön suunnitteluun tulee panostaa. Keskustajakson kehittäminen  on  erityisen tärkeää. 
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TIES TO JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
- kantatie  73 (Uuro-Lieksa-Nurmes)  on ohikulkutie/läpikulkutie  kaupunkirakenteen keskellä 
-  maantie  522 (llomantsi-Lieksa)  on sisääntulotie  ja yhdystie Pankakoskeile 
-  maantie  524  (Lieksa-Rastinjärvi)  on  sisäinen yhdystie pohjoiseen 
-  maantie  5251 (Timitran tie) on yhdystie  lounaaseen, Timitranniemelle 
- Lammenkylän-Märäjälanden paikallistie  (15847) on  sisäinen yhdystie etelässä kantatieltä  73 
- Lamminkylän paikallistie  (15849) on yhdystie Pokronlammen  ympäri etelässä 

Tiuransuon paikallistie  (15856) on  sisäinen kokoojatie Tiuran alueella 
- Pankajärven paikallistie  (15866) on yhdystie Pankakosken  keskustasta pohjoiseen 
- Pankakosken paikallistie  (15867) on  sisäinen yhdystie Pankakoskella 
- Kevätniemen paikallistie  (15868) on  sisäinen yhdystie sahan alueelle luoteessa 
- Merilän paikallistie  (15871) on kokoojatie Merilän  kaava-alueella 
- Vartialan paikallistie  (15880) on kokoojatie  ja yhdystie Surpeenvaaralta  länteen 
- Surpeenmäen-Yläviekin paikallistie  (15900) on yhdystie Vehkasuon  alueelta pohjoiseen 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamassa  on  paljon yleisiä teitä, jotka voisivat olla kaupungin katuja sisäistä liikennettä välittä-
vän luonteensa takia. Liikenneturvallisuusongelmat keskittyvät kantatielle  73.  Siellä Timitran 
liittymä  on ongelmallisin. Surpeentien liittymäjärjestelyt  parantavat kyseisen alueen ongelmia. 
Kantatielle  73 v. 1989  tehtyä toimenpideselvitystä tarkistetaan parhaillaan  (1994).  Aikomus  on 

 myös käynnistää laajempi tieverkkoselvitys kaavan pohjaksi, mikä onkin perusteltua. Liikenne- 
verkon  ja  maankäytön vuorovaikutus  on  keskeistä Lieksan kaupungin alueella. Tämän takia  se 
vaatlikin  kattavaa suunnittelua. 

Keskusta-alueelta  on  olemassa vanha liikenneturvallisuussuunnitelma, jossa esitetyt toimenpi-
teet  on 70-80 %:sti  toteutettu. Uutta  on  ajateltu käynnistettävän  v. 1995.  

Kaupunki toivoo Vartialan pt:n  (15880)  varteen kevyen liikenteen väylää. Erityisesti tien alku- 
jakso  on  kaunista aluetta, jossa tontit rajautuvat tiehen. Vähäisen liikenteen  ja  ympäristön takia 
liikenneturvallisuus tulisi järjestää muilla keinoin. Kevytväylän tarvetta olisi myös maantiellä  524 

 välillä kt  73-Merilä. Pielisentien  kohdalla  on  tarve alikulun rakentamiseen. Pankakosken alueella 
kaupunki  on  tehnyt kevyen liikenteen väyliä pt.lIe  15866  ja  15867 työllistämistöinä. 



Kunta: 	Lieksa 	
Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	::r  

Taajama: 	KESKUSTA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Liikenneturvallisuusanalyysi 

_____ ____ ____ ____________ 	Tie  ______  

Tie  Pituus  Tlen Nykyineriltuleva Verkollinen  asema  Liitty-  JK  /  PP  Valaistu  Kev.liik.  Nopeus- 
(km)  leveys  toiminnalhnen  mäti-  -  osuus osuus  alik./ylik.  rajoitus  

(m)  luokka  heys (%) (%) (kpl) (knVh) 
______ _____ _____ _____________ ______________ (kpVkm) _____ ______ ______ ______  

73 830 10,0  kantatie/kantatie  taajaman  ohikulku  2,9 83 86 3 60 

522 6,60 9,8  kokoojatie/seututie sisääntulo/läpikulku  2,7 73 33 0 60 

524 2,84 10,2  kokoojatie/seututie  taajaman  ohikulku  2,5 0 100 0 80 
5251 0,90 7,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  10,0 100 100 0 50 

15847 1,20 7,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  3,3 85 92 0 50 
15849 4,00 5,7  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  3,0 0 10 0 80 

15856 1,30 5,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  2,3 0 0 0 80 

15865 4,20 6,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  2,1 0 0 0 80 
15866 145 6,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  3,4 36 64 0 50 

15867 1,90 6,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  10,0 72 83 0 50 

15871 1,72 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  5,2 100 100 0 50 

15880 4,91 6,5  yhdystie/yhdystie sis.tulo  nauha-as. 1,2 0 30 0 60 

15900 0,70 6,2  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  5,7 0 34 0 50  

Yht! kes-  40,02 7,9 4,5 43 51 3 64  
kimäärin  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettom  uudet  <kkL 
oiisin  

Tie  Raken- KVL KKVL  Raskas  Kaikki  Kevytl. Kuol. Louk. Hv.-onn. Hv.-onn.  tietoon  
tamis!  osuus  (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)  aste tiheys tulleet  
parant.  (%) (onnhlOO (ann/km! onnetto 

mitj.ajon.  vuosi)  muudet  
vuosi  ______ ________  km)  _______ (kpl>  

73 1981 3830 4500 6 12 8 1 11 20,7 0,29 31 

522 1981 2290 2970 7 4 2 0 4 14,5 0,12 6 

524 1967 820 1060 10 1 0 0 1 24,9 0,07 4 

5251 1981 1390 1560 2 0 0 0 0 0 0 0 

15847 1986 540 660 13 0 0 0 0 0 0 0 

15849 1965 130 150 0 1 0 0 1 105,4 0,05 1 

15856 1963 100 140 4 0 0 0 0 0 0 0 

15865 1978 290 520 5 0 0 0 0 0 0 1 

15866 1985 110 170 5 1 0 0 1 343,5 0,14 1 

15867 1990 850 1150 3 0 0 0 0 0 0 0 

15871 1981 710 890 5 0 0 0 0 0 0 0 

15880 1990 310 340 5 1 0 0 1 36,0 0,04 1 

15900 350 420 8 0 0 0 0 0 0 0  

Yht  1500 1780 5,5 20 10 1 19 35,8 0,1 45  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta-
mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Lieksan kaupunki sijaitsee laajojen erämaa-alueiden ympäröimänä. Kaupunki levittäytyy laajalle 
alueelle. Maisemakuvaa hallitsevat Pielinen rantoineen, voimakas luode-kaakkosuuntautunei-
suus  ja metsäinen  ympäristö. Keskustan alue  on  melko tasaista  ja soistunutta.  Laajoja pelto- 
alueita  on  erityisesti Pokrolammen ympäristössä sekä kantatien  73  varrella etelästä tultaessa. 
Rakentamista  on  rajoittanut heikko maaperä, joet  ja soistuneet  tai  kallioiset rannat. Rakenteen 
hajanaisuus  ja  rakentamisen sijoittaminen aikaansaavat tasapaksun vaikutelman. Arvokkaat 
alueet eivät avaudu ohikulkijalle. Kaupunkikeskusta  on  vaikea mieltää selkeän silhuetin puuttu-
essa. Maamerkkinä toimii hyvin kirkon kellotapuli etelästä tultaessa. Liikekeskus  on  melko tiivis 

 ja  kaupunkimainen. Kaupunkikuvassa  on  keskustassa kauniita alueita, jotka jäävät syrjään 
ohikulkijalta,  mm. Lieksanjoen  rannat Siltakadun molemmin puolin, museon alue, Pankakoski  ja 
Pielisentien länsipää. Kirkkosaari ja Lieksanjoen  kulttuurimaisema, Lieksan rautatieasema  ja 
Pankakosken ruukinalue  on  osoitettu valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Kes-
kustassa Lieksanjoen rannat ovat hyvin virkistyskäytössä. Näkymät Pieliselle jäävät piiloon. 
Rantojen kehittäminen onkin yksi tärkeimmistä kehittämisasioista kaupunkialueella. 

Taajamakuvan  osalta keskusta-alue kaipaa korkeampaa ympäristön hoidon tasoa  ja  selkeää 
suunnitelmaa, jonka mukaan kaupunkia kehitetään. Tieympäristössä toimenpiteet tulee keskittää 
pääteille: kantatielle  73  ja  maanteille  522  ja  5251.  Muiden teiden osalta ympäristön parantami-
nen  on  toivottavaa vähäisessä määrin lähinnä ympäristön hoidon osalta. Kantatielle  on  tehty 
ympäristönhoitosuunnitelma  ja tieympäristöön  on  istutettu paljon puita.  Tie on  pitkä  ja  sisältää 
suoria jaksoja, joita liittymät katkaisevat. Teiden jaksottamista tulisi vielä enemmän korostaa. Pa-
rannettu keskustajakso poppeli-istutuksineen kantatiellä  on  hyvä. Tulevaisuudessa kehittäminen 
tulisi kohdistaa lähestymis-  ja sisääntulojaksoihin  sekä erityisesti Lieksanjoen ympäristöön. 
Maantien  522  kehittäminen  on kantatietä  vaikeampaa tien leveän poikkileikkauksen  ja  korkean 
tasauksen takia. 

Tieympäristöjen  kehittäminen tulee kytkeä tieverkkosuunnitteluun, joka käynnistynee syksyllä. 
Kantatiellä  on meluongelmia  lähinnä keskustajaksolla. 	 _______________ 

Tieympäristö  

Kt 73 on  ympäristöltään metsäisten  jaksojen  ja  avoimien peltoalueiden vuorottelemaa. Keskusta- 
alue  on  parannettu onnistuneesti. Liittymiä keskustajaksolla voitaisiin jäsentää  ja  tiivistää. Nä-
kymiä kirkkoympäristöön  ja  museolle tulisi avata. Välikaista  on  kauttaaltaan leveä  ja  hoidettu. 
Tietä tulisi kehittää rakennettuna Kotolan liittymään asti. Pitkiä suoria jaksoja tulisi elävöittää 
tienvarsipuustoa hoitamalla  ja  lisäämällä pensasryhmiä välikaistalle. Timitran liittymää tulee pa-
rantaa laajemmin. Puurivi etelästä tultaessa kohti Timitran risteystä jäsentäisi kokonaisuutta. 
Tarkemmat toimenpide-esitykset  on  osoitettu kartalla.  

Mt 522 on  leveä  ja  suora  tie. Tien vieren  kevyen liikenteen väylä kulkee suoralinjaisena päätien 
vieressä  ja  on  yksitoikkoinen.  Tie  kulkee korkealla penkalla. Pitkää suoraa jaksoa tulisi katkaista 
visuaalisesti. Jaksoa Sokojoelta kantatielle tulee kehittää keskustajaksona. Liittymissä  on  kysei-
sellä jaksolla parantamista.  

Mt 5251 on ympäristöltään  pääosin hyvää. Alkujakso Rantalantien/ kantatien liittymästä rauta- 
tielle tulee parantaa istutuksin  ja viimeistelemällä.  Myös Niittytien kohta kaipaa viimeistelyä. 



Kuva  3.  Lamminkylän  paikallistien  (pt 15847)  ympä-
ristöön voitaisiin istuttaa lisää puita.  

Kuva  4.  Timitrantien alkujakso (mt  5251)  kaipaa 
 ko  he  ntamista.  
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Kuva  1.  Kantatien  pitkää suoraa tieympäristöä. 	Kuva  2.  Vartialan  paikallistien  (15880)  alkujakso  on  
viehättä  vän raittimainen. 

Kuva  5.  Kantatien  73,  Rantalantien  ja Timitrantien 
 liittymä  on  liikennetuivallisuuden  kannalta ongelmal-

linen.  

Kuva  6.  Maantie  522  Pankakoskelle  on  poikkileik-
kaukseltaan leveä  tie.  Kevyen liikenteen väylä  on 

 kulkijalle  yksitoikkoinen. 
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Lieksanjoki  on  taajaman  solmukohta  ja  ympäristön elä  vöittäjä. 
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Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Taajama  on  syntynyt Oriveden kapean landen 	-  vanha hallinto-  ja  palvelukeskus 
päähän Joensuun  lounaispuolelle.  Kirkonkylää 	-  mainitaan  maakirjoissa  1500-luvulla 
ympäröi useita  pikkukyliä.  Liperi  on  vireä, kasvava 	tärkeä  hallintokeskus  1700-luvulla 
kunta. Kirkonkylä sijaitsee kauniilla paikalla. Laajat 	-  selkeä  taajamarakenne 
peltoalueet, vehreä  kasvillisuus  ja  hoidetut tilat 	- maatalousvoittoinen "leipäpitäjä",  kasvanut 
luovat miellyttävää  taajamakuvaa. 	 vanhalle  järvenpohjalle  
Taajamassa  on  noin  1900  asukasta. Taajaman 	- Rikinlanden pohjavesialue  
väkiluvun odotetaan kasvavan jatkossakin. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  taajaman  liikenneturvallisuussuunnitelma  vanhentunut  (1984) 
-  keskustan läpi kulkeva  pääraitti kaavatie,  saneerattu  1992 
-  ei erityisiä  liikenteellisiä  ongelmia  
-  kevyen liikenteen väylien jatkamisen tarvetta, keskustan liittymässä parantamista 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  476  ja  482  sekä  paikallistiet  15637  ja  15640. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  keskusta tiivis, kirkko keskellä,  keskustaraitti  kaupunkimainen  
-  kaunis  suurmaisema, kirkkoympäristö  heikko, yleisten teiden osalta ympäristössä  viimeisteltävää  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Liperin  kirkonkylä kasvaa rakennetta  tiivistämällä pääteiden  varsille. Tämä aiheuttaa paineita 
kevyen liikenteen väylien jatkamiseksi. Liikenteen kannalta maanteiden  476  ja  482  liittymä  on 

 tärkeä  solmukohta,  jota  tulisi parantaa toiminnallisesti  ja  visuaalisesti.  Taajamakuvassa  on viimeis-
teltävää  yleisten teiden osalta. 
Luokka:  II 	 Perustelut:  Liikenneympäristössä viimeisteltävää.  Kevyen liikenteen 

väylien tarvetta.  
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MAA  NKÄ  YTTÖ  JA RA KENNETTU  YMPA  RISTO 

Maan käyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Taajama  on  rakentunut maiseman kannalta keskeiselle paikalle landenpohjukkaan. Varsinainen 
taajamaraitti  on  kaunis  ja tietilaltaan  tiivis.  Sinne  ovat keskittyneet tärkeimmät palvelut. Jonkin 
verran palveluita  on  myös maantien  476  ja  482  sekä Liperinsalon paikallistien  (15637)  varressa. 
Kokonaisuutena taajama-alue  on  hyvin laaja  ja  hajanainen. Asutusrakenteen hajoaminen osiin 
johtuu luonnonoloista  ja  kirkonkylän läpi kulkevista rakennetta hajottavista maanteistä. Keskus-
tassa  on  neljä kerrostaloa. Keskustien varren rakennukset ovat  1-2  kerroksisia liikerakennuksia. 
Muutoin rakennuskanta  on  pääosin omakoti-  ja rivitalovoittoista.  Laajat peltoalueet ovat toistai-
seksi säilyneet rakentamiselta. Koulujen hajanainen sijainti edellyttää kevyen liikenteen verkos-
ton parantamista. 

Kuntaan  on  valmistunut uusi yleiskaava  1992. Osayleiskaavassa  esitettyjä kasvusuuntia ovat 
Kuusikkolan alue  ja meijerinranta.  Selkeämmin nykyistä rakennetta tiivistävää rakentamista  on 

 osoitettu keskustaan Kalliolan alueelle, Konttilansalmelle sekä tiilitehtaan  ja  Selkärangan alueil
-'le. Teollisuusaluevarauksia on kaavassa  osoitettu Nivan alueen lisäksi meijerin alueella sekä 

Konttilansalmella. Rakennuskaava-alueella  on  suhteellisen paljon käyttämätöntä rakennusoike
-utta.  

Kunnan maankäyttö  on  suunnitelmallista. Kaavoituksen painopisteenä  on  nykyisen rakenteen 
tiivistäminen. Tuore osayleiskaava  on  kunnianhimoinen  ja  selkeästi tavoitteellinen. Liikenneverk-
ko  on  toimiva. Erityisiä ongelmia  tai  muutoksia ei ole tiedossa. Tältä pohjalta kunnan maankäy-
tön kehittyminen  on  varsin  selkeää. Liikenneympäristön kannalta kaava toteuttaa hyvin tavoit-
teen, joka tähtää pääteiden toiminnallisuuden säilyttämiseen  ja  maankäytön keskittämisen.  Pää- 
teiden liittymään  on kaavassa  osoitettu uutta liikerakentamista. Kyseinen alue tulee parantaa 
kokonaisvaltaisesti alueen rakentuessa. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

TIES TO JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  maantie  476 (Rummukkajoki -Heinävesi-Ylämylly) toimii sisään-  ja  läpikulkutienä 
-  maantie  482  (Tolosen mäki-Liperi-Käsämä)  on  taajaman sisään-  ja  läpikulkuväylä 
- Liperinsalon paikallistie  (15637) on  sisäinen yhdystie etelään 

Tiestön suu nnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman läpi kulkee kaksi tärkeää seututietä. Näiden risteysalue  on  paitsi liikenteen solmu- 
kohta, myös taajaman toiminnallinen painopistealue. Varsinainen taajamatie, Keskustie,  on 
kaavatie  ja  hiljattain saneerattu. Yleisten teiden osalta suunnitelmia tiestön parantamiseksi ei 
ole. Taajamaan tehty liikenneturvallisuussuunnitelma  on  vanha  (1984)  ja  se  tulisi uusia. 

Taajamassa ei ole suuria liikenteen ongelmia. Nauhamaisuus aiheuttaa paljon sisäistä liiken-
nettä yleisille teille. Pääteiden varsien meluongelma ei ole kunnassa erityisesti tiedostettu. 
Liikenneverkko  on  hyvä  ja  toimiva. Kevyen liikenteen väylien jatkamisen tarpeita  on  maantielle 

 476 Kuusikkolaan  sekä Liperinsalon paikallistielle  (15637). 

Pääteiden liittymäalue  on jäsentymätön  ja  liikenteen kannalta ongelmallinen. Pääteiden alhainen 
nopeustaso  on  yksi osasyy taajaman hyvään liikennetilanteeseen. Kaakkoisosassa sijaitsevalle 
koululle haluttaisiin kevyen liikenteen väylä koulun puolelle. Kaavasta kyseinen varaus puuttuu. 

Liikenneturvallisuusanalyysi 

_______________ TIe ____________________ 

Ti  
_____ 

Ptuu  Tien  
- 

Nykyinen!tuliva Verk&In  €in  asrna Ltty-  JK  /  PP  Valaistu  Key  tuk.  
u1u111u1!I  

Nopeus  
{km  l8vys tornnnaLinen rnat  osuus  o$ths6 t&Jy1lk. raotha$  

(m)  Iukka heys (%)  4%  (kpt kmFh) 
______________ (kpVkm)  

476 4,12  -  10,0  seudull.tie/seututie sisääntulo/läpikulku  2,2 27 91 0 50 

482 2,96 7,5  seudull.tie/seututie sisaäntulo/Iapikulku  5,7 87 96 1 60 

15637 1,40 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  0,7 0 10 0 50  

Yht' kes-  8,48 8,6  sisääntulo/Iåpikulku  3,2 43 79 1 53  
kimäärin 

Lukenne Henkdovahinko-onnettom  uudet KaikkI  
-4  

ile  Raken- KVI KKVL  Raskas  Kaikki  Kevytt  Kol  LouJHv onn  1-v 	onri  tietoon 
osuus  (kpl) (kpl) (kpl) IkpI)  aste t$ieys  

parant.  ( yflh10O (onn/mi  
n  

VUOSI  km}  _______  

476 1976 2440 3480 7 1 0 0 1 5,5 0,05 10 

482 1976 1530 2260 5 3 1 0 3 36,3 0,20 6 

15637 1987 260 340 6 0 0 0 0 0 0 0  

Yht  1760 2340 6,1 4 1 0 4 15,3 0,09 16  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty  merkittävå Iiikenneympåristän  paranta
-mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA  MA KU VA JA TIE  YMPÄ  RISTO  

Taajamakuva 

Liperin  kirkonkylän alue  on  tasaista, vanhaa järvenpohjaa. Maisemakuvaa hallitsevat hyvin laajat 
peltoalueet, vesialueet sekä pitkät näkymät. Kirkko sijaitsee hallitsevalla paikalla keskustan 
liittymän tuntumassa. Maastonmuodoista hallitsevin  on Kyläsärkän harjualue,  joka nousee  25 m 

 Oriveden  veden  pintaa ylemmäksi. Metsät ovat kirkonkylän alueella  pinta-alaltaan pieniä. Metsä- 
tyypit vaihtelevat mäntykanakaista reheviin koivikoihin. Vesistön merkitys  on  keskeinen,  sillä 
vesialueet  näkyvät avoimien peltojen takaa hyvin. 

Keskustan taajamakuva  on  hyvä, mikä johtuu paljolti kauniista suurmaisemasta  ja  siihen avau-
tuvista pitkistä näkymistä. Liperistä puuttuvat raskaat  ja  suljetut maisematilat. Keskustie  on tilalli-
sesti  hyvä  ja  tiivis. Rakennuskanta  on Keskustiellä eheää. Taajamakuvassa  keskustan kerrosta-
lot, uudet  1 -kerroksiset liikerakennukset sekä torialueen jäsentymättömyys ovat keskeisimmät 
epäkohdat. 

Tieympäristö  on  pääosin hyvää. Ydinkeskustassa ympäristön hoitotaso  on  heikko, mikä tosin 
johtuu enemmänkin maankäytöllisistä puutteista kuin tienpitäjästä. Ympäristön parantaminen  on 

 tarpeen pääteiden liittymäalueella  ja  maantiellä  476  keskustasta pohjoiseen. Tärkeimpiä liittymiä 
maanteillä  476  ja  482  voisi jäsentää esimerkiksi istutuksin. Keskustan liittymän parantamiseksi 
kaavailtu kiertoliittymä sopisi kohtaan hyvin. 

Tieympäristö  

Maantien  482  tasaus  on  osittain korkealla. Jakso yläasteelta  ja lukiolta  luoteeseen  on teolli-
suusmainen  ja  jokseenkin sekava. Istutuksia voisi kyseisellä jaksolla olla enemmän. Keskustien 
liittymää tulee havainnollistaa nykyistä selkeämmin, esim. istutuksin, jotta  se erottuisi  avoimessa 
maisemassa. Seurakuntatalon  ja  keskustan välinen jakso  on  vailla istutuksia. Vainolammen 
kohentaminen parantaa myös näkymiä tieltä ulos.  Tien  tasaus  on  suhteellisen korkealla. Kirkon 
ympäristössä pysäköintialueita tulisi jasentää  ja koko kirkkoympäristöä ja pääliittymää  kohentaa. 
Liittymän ympäristön rakennuskanta  on  sekavaa, uudet rakennukset peittävät arvokkaat vanhat 
rakennukset. Keskustassa tieympäristön istutukset tulisivat olla riittävästi tietilaa jäsentäviä  ja 
luonnonympäristöstä  poikkeavia; onhan keskusta selkeästi kaupunkimainen maatalousvaltai-
sesta suurmaisemasta huolimatta. 

Maantie  476 on  suhteellisen siisti ympäristöltään lukuunottamatta pääliittymää (mt482). Sisään-
tulo koillisesta  on  istutettujen koivurivien reunustama. Ympäristötoimenpiteet käsittävät  vain 

 pientä viimeistelyä. 



Kuva  1. Liperin liikekeskusta on tIIvis  ja  kaupunki-
mainen.  

Kuva  2. Sisaäntulonäkymä  luoteesta maantieltä 
 482.  

Kuva  3. Kirkkoympäristöä  tulisi ehostaa  ja  keskus-
tan liittymää parantaa.  

Kuva  4.  Yleisesti ottaen  Liperin tieympäristö  on 
 melko hyvää.  Ympäristöhoidon  tasoa tulisi  kohen- 

taa.  
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Taajama: 	YLAMYLLY 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Luonnehdinta taajamasta 
Taajama  on  syntynyt Pyhäselän luoteiskulmaan 
Joensuusta noin kymmenen kilometriä länteen. 
Alue  on  metsäistä; pitkiä näkymiä  ja  avoimia 
maisematiloja ei juurikaan ole. Taajamarakenne 

 on  hyvin pitkä, kolmeen osaan jakautunut 
Taajaman kasvua  on  vauhdittanut hyvä sijainti 
Joensuuhun nähden sekä varuskunta  ja  Honka- 
lammen keskuslaitoksen  perustaminen. Taaja-
massa  on  noin  2500  asukasta. Taajaman väkiluku 
kasvaa edelleen. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  nuori laitos-  ja asuintaajama 
-  rakenteeltaan hajanainen  ja  pitkä taajama 
- maiseman kannalta  raskas  ympäristö 

valtatie  17  kulkee taajaman pohjoispuolitse 
- vt:n  17  rakentaminen kaksiajorataiseksi välillä 

Ylämylly-Noljakka, toteutetaan vaiheittain 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  taajaman liikenneturvallisuussuunnitelma vanha  (1984) 
-  taajaman läpi kulkeva paikallistie  on  vanha valtatie, leveä  ja tasauksettaan  korkealla 
- valtatien liittymissä  ja  kevyen liikenteen yhteyksissä parantamista 
- meluongelmia  (rautatie  ja  moottoritie) 

Taajaman yleisiä teitä ovat  vt  17,  maantie  476  sekä paikallistiet  15640  ja  15641. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  hajanainen rakenne, Honkalammen alue mattomairien  ja metsäinen 
-  vanha asutus nauhana keskusraitin varrella, ei erityisiä ympäristöarvoja, tieympäristössä parantamista 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Ylämyllyn  taajama kasvaa nauhana Joensuun suuntaan. Maankäytön tavoitteena  on  nykyisen 
rakenteen tiivistäminen. Nauharakenne  ja  rakentamisen leviäminen Lampienalueelle aiheuttaa 
ongelmia. Eritasoliittymän rakentamisen takai yleiskaavaa tulee miettiä uudelleen. Taajamakuvan 
pääpaino  on keskustajakson  ympäristön kohentamisessa.  
Luokka:  Il 	 Perustelut:  Liikenneympäristössä viimeisteltävää. Kevyen liikenteen 

yhteyksissä parantamista. 
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Taajama: 	YLAMYLLY 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKÄ  YTTÖ  JA RA KENNETTU YMPÄ  RISTO 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajaman kehitystä ovat vauhdittaneet varuskunta  ja  rautatie. Luonnollisesti myös hyvä sijainti 
Joensuun kupeessa tekee siitä suositun asuntoalueen. Taajamarakenne  on  hyvin hajanainen. 
Vanhin asutus sijaitsee nauhana Ylämyllyn paikallistien  ja  Ylämyllynpuron  varrella.  Tie on  vanha 
valtatie. Uudempi asutus  on  sijoittunut Honkalammen keskuslaitoksen tuntumaan taajaman 
länsipäässä. Honkalammella  on  yhteensä noin  300  asuntoa. Näiden alueiden väliin  jää huol-
tamoalue,  joka sijaitsee maantien  476  ja  Ylämyllyn  paikallistien liittymässä valtatiehen tukeutuen. 
Palvelut sijaitsevat pitkän rakenteen vuoksi hajallaan. Pääosa palveluista sijoittuu paikallistien 
varteen sekä huoltamoalueelle. 

Taajamaan  on  valmistunut uusi osayleiskaava (Ylämylly-Marjala), joka  on  kunnanvaltuuston 
hyväksymä  1 -asteen yleiskaava  16.11.1992.  Kaava painottaa Joensuuntiehen tukeutuvaa 
nauharakennetta. Ylämyllyn osalta uutta rakentamista  on  tulossa Ylämyllyn paikallistien varteen, 

 sen  eteläpuolelle sekä itään, valtatien tuntumaan. Myös Honkalammin alueelle  on  osoitettu 
uutta pientalorakentamista huoltamon tuntumaan. Viimeksimainittu alue  on  kyseenalainen melu- 
ongelman takia. Palvelujen osalta tulevaisuuden rakentaminen tukeutuu Ylämyllyn paikallistie

-hen. Marjalan  osalta kaava-alue  on rakentumassa. 

Ylämylly  on  kasvava taajama. Maankäytön painopisteen tulee olla toiminnallisuuden parantami-
sessa  ja  aluerakenteen tiivistämisessä.  Tavoitteena tulisi osayleiskaavassa olla nykyistä 
selkeämmin vanhan raitin (paikallistien) kohentaminen  ja  elävöittäminen.  Tämä olisi luonnollista, 
koska tien varteen  on  tulossa huomattavastikin uutta asutusta. Taajamassa  on  tapahtumassa 
paljon pitkäaikaisia maankäyttömuutoksia, joilla  on  selkeä vuorovaikutus taajamarakenteeseen. 
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TIESTÖ  JA LIIKENNETUR VA LLISUUS  
Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  valtatie  17  (Kuopio-Joensuu) toimii taajaman ohikulkutienä pohjoisessa. Ylämyllyn ohitustie 

 on  rakennettu yksiajorataisena tasoliittymäratkaisuna. 
-  maantie  476 (Rummukkajoki-Heinävesi-Ylämylly) toimii sisääntulotienä Liperistä 
- Mattisenlahti-Niva paikallistie  (15640) on  taajaman sisäinen yhdystie kaakkoon 
- Ylmyllyn paikallistie  (15641) on  taajaman sisäinen yhdystie, luonteeltaan läpikulkutie 

jaasuntoraitti  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman ohikulkutienä toimiva valtatie  17 on  osa  tärkeää päätieverkkoa.  Se on  suunniteltu rakennetta-
vaksi kaksiajorataiseksi välillä Ylämylly-Siilainen. Ylämyllyn  ja Noljakan  välistä  on  tehty moottoritietasoi

-sen  tien yleissuunnitelma. Päätieverkon osalta moottoritien/moottoriliikennetien  ja  rautatien sijoitus Ylämyl-
lyltä Joensuuhun  on  avoin. Ylämyllyn eritasoliittymän rakentaminen  ja  toisen ajoradan rakentaminen 
ohitustielle  on toimenpideohjelmassa v. 2000  jälkeen. 

Taajaman liikenteelliset ongelmat liittyvät taajaman sisäisiin poikittaisyhteyksiin sekä valtatie  17:n  ja 
 paikallistien liittymiin sekä mt:n  476  ja pt:n  15640  ja  15641  liittymään. Tieympäristössä  on  myös lukuisia 

melulle alttiita alueita. Taajaman sisäisistä poikittaisyhteyksistä mainittakoon kevyen liikenteen yhteyksien 
järjestäminen huoltoasemalle. Visuaalisia ongelmia ovat vanhan valtatien (nykyisen paikallistien) leveä 
poikkileikkaus  ja jäsentymättömyys. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Tie 
Ti  Pituus  lien  Nykyinen/tuleva Verkollinen  asema  Liitly-  JK  /  pp  Valaistu  Kev.liik.  Nopeus- 

(km)  leveys  toiminnaltinen  mäti-  -  osuus osuus  alik.fylik. raoitus  
(m)  luokka  hays  (%) (%) (kpl)  (km/h)  

(kpl/km)  
17 4.90 11.5  valtatie/valtatie  taajaman  ohikulku  0.6 3 67 0 80 

476 1,40 7,5  seudull.tie/seututie sisääntulo/läpikulku  2,4 26 49 1 60 

15640 1,30 6,6  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  3,8 0 64 0 50 

15641 4,75 8,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  5,9 100 100 0 50  

Yhtlkes-  12,35 9,2  sisääntulo/läpikulku  3,2 43 77 1 63  
kimäärin ________ ________  

I I I I 	 I  

Liikenne  HenkHövahinko-onnettomuudet Kaikki  

Tie  Raken- KVL KKVL  Raskas  Kaikki  Kavytl. Kuol. Louk. Hv.-onn. Hv.-onn.  
tamis/  osuus  (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)  aste tiheys tulleet  
parant.  (%) (onWlOO (onnlkm( onneflo- 

VUOSI  '•1°'  vuosi)  muudet 
(kpl)  

17 1991 6480 7620 6 14 5 0 14 24.2 0.57 41 

476 1991 3460 3720 5 3 1 0 3 32,8 0,43 16 

15640 1961 700 840 6 0 0 0 0 0 0 0 

15641 1991 1970 2040 4 1 1 0 1 5,9 0,04 4  

Yht  3790 4320 5,1 18 7 0 18 15,6 0,29 61  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta-
mistoimenpide  (key. liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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Taajama: 	YLAMYLLY 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Ylämyllyn  taajama-alue sijaitsee metsäisessä maastossa. Ympäristöarvot ovat vähäisiä, toisaalta 
paikallistien ympäristö  on  hyvin pienipiirteistä  ja  paikoin  varsin  viehättävää. Erityisen kauniita 
alueita löytyy Ylämyllynpuron varrelta  ja kaavateiden ympäristöistä.  Paikallistien varren raken-
nuskanta  on  pienimuotoista. Asutus sijaitsee nauhana tien varressa.  Tien  leveän poikkileikkauk

-sen  (8 m)  ja harvan  asutuksen vuoksi tietila ei jäsenny. Huoltoaseman kohta  on  mittakaavaltaan 
 raskas  laajoine pysäköintialueineen.  Sen  arkkitehtuuri poikkeaa huomattavasti alueen muusta 

rakentamisesta. 

Taajamakuvalle  leimaa antavaa  on  alueen metsäisyys  ja havupuuvaltaisuus,  mikä tekee 
raskaan vaikutelman. Taajamakuvan kohentamisen painopisteen tulee olla paikallistien paran-
tamisessa. Ympäristönhoidon  ja  maankäytön suunnittelulla tule ratkaista ohikulkutien  ja  paikal-
listien väliin jäävän alueen käyttö. Taajamakuvan parantamiseen liittyy keskeisesti myös melu- 
ongelman ratkaiseminen  ja  sisäisten yhteyksien parantaminen  ja esiintuominen. 

Tieympäristö 

Va/tat/en  17  ympäristö  on  pääosin hyvää  ja  siistiä.  Tie on  leveän näköinen, mikä johtuu toisesta 
ajoratavarauksesta. Ympäristönhoidon kannalta liittymäalueiden selkiyttäminen  ja  viimeistely  on 

 tärkeää. Tienvarren meluongelmat tulee ratkaista maankäytön keinoin. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi autotallien sijoittamista lähelle melulähdettä (ohikulkutietä), mikäli tienvarteen aiotaan 
rakentaa. 

Ylä  myl/yn paika/listien  (15641)  ympäristö kaipaa kohentamista  ja jaksottamista. Honkalammen 
liittymäalue  on  epämääräinen  ja  mittakaavan kannalta liian laaja. Sitä tulisi parantaa samassa 
yhteydessä, kun alueen kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan. Honkalammen suuntaan  tie 
on  mäntypuuvaltaista.  Tiiviit mänty-  ja koivuryhmät välikaistalla  kaipaavat raivaamista. Tieympä-
ristön yksitoikkoisuutta voitaisiin katkaista vaikkapa maataiteella. 

Itään päin paikallistien ympäristö  on  pensoittunutta. Lilkekeskustan  kohdalla ympäristö voisi olla 
muuta osuutta korkeatasoisempi. Tietä tulee ehdottomasti kaventaa, kevyen liikenteen väylää 
leventää  ja  ympäristöä viimeistellä. 

Mattisenlanden-Nivan paika/listie  (15640) on  viehättävä  ja raittimainen  tie,  jonka ympäristö ei 
kestä kevyen liikenteen väylän rakentamista. Liikenneturvallisuus tulee varmistaa muilla 
keinoilla. 
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Kuva  1.  Valtatien  17  ympäristö  on  pääosin kuivaa  Kuva  2.  Pt:n  15641  ja  mt:n  476  liittymä  on  liikenne-
kangasmetsää. Tieympäristöä tietoisesti hoidettu turvaiisuudeltaan huono. 
vuoden  1994  aikana.  

Kuva  3.  Ylämyllyn  paikallistien  (15641)  ympäristöä 
tulisi parantaa. 
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Kaiio • 	________________________ 

	

s1ona 	 • . 	 ,  Taajaman maankäyttö 
;.. 	 •• 	 :  Ka  Asukasluku 	1990 	2010  

rn,111  

PI 	 • 	 •. 	 -  taajamassa 	1062 	900  
• 	 . 	 -  kunnassa 	11500 11500 

a 	. 	• 	Kilessat 	Työpaikat  (koko  kunta)  
kaata 	 ,- 	 12, l' 	 - alkutuotanto 	1102 	100  

I11nIemI 
HavvkkaoImI 	 C 

 -  jalostus 	728 	590  
Ri inpo  a 	• 	• 	 Krnnd1o\ ,  . 	

-  palvelut 	2008 	2610  (lähde:pkl)  
1 8 	 K,nn,,I,,,, 	 Kaavoitustilanne 

aIopL 	 • 	.iiyio 	 -  rakennuskaava-alue: tilaa laajentua  - 	 '- 	S us 	 - osayleiskaava:  vanha  (1980)  
• 	ØTiI lanlahli 	 - 	Laajentumissuunnat:  itä (tiivistyy)  

- 	 Selkoranla  

Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Kirkonkylä sijaitsee kauniilla paikalla  Viinijärven 	-  itsenäinen palvelu-  ja  hallintokeskus  
etelärannalla valtatien  17  pohjoispuolella. Alueen 	 - maisemaltaan  kaunista aluetta  
maisemakuva  on  kaunis laajojen peltojen  ja  Taipa- -  selkeä rakenne  
leenjoen  sekä taajaman  pohjoispuolen reunamuo- 	- Viinijärven pohjavesialue 
dostuman  takia. Ympäristö  on  pienipiirteistä  ja 

 hoidettua. Kirkonkylällä  on  reilut  tuhat  asukasta. 
Taajaman  väestökasvu  on  hidasta, mutta itsenäi-
senä  keskuksena  väkiluku  pysynee suprin  piirtein 
ennallaan. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  taajaman  liikenneturvallisuussuunnitelma  vanhentunut  (1984)  
-  valtatie  17:n  leventäminen  ja  liittymäjärjestelyt  ajankohtaisia  
-  ei erityisiä  liikenteellisiä  ongelmia taajama-alueella  
-  kevyen liikenteen väylien jatkamisen tarvetta  
-  rautatie aiheuttaa  estevaikutusta  

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  476  ja  482  sekä  paikallistiet  15637  ja  15640.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  keskusta  pienipiirteinen, tietilaltaan rajautunut 
-  kaunis  suurmaisema, tieympäristö  pääosin viehättävää, kaipaa pientä viimeistelyä 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 	 -__________________________ 

Viinijärvi  kasvaa nykyisen rakenteen sisälle. Kasvuvauhti  on  hidas.  Maankäytöllisiä  paineita ei ole. 
Liikenteen muutokset liittyvät  ohikulkutienä  toimivan valtatien  17  parantamiseen.  Tieympäristö  on 

 hyvää  ja  pienimuotoista. Pientä viimeistelyä tarvitaan paikoin.  

Luokka:  Ill 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia. Kevyen liikenteen yhteyksissä 
parantamista.  
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MAA  NKÄ  YTTÖ  JA RA  KENNETTU YMPÄ  RISTO 

Maan käyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Kirkonkylä  on  rakentunut Viinijärven rannalle muodostuneen reunamuodostuman kupeeseen. 
Keskusta  on  pieni  ja  selkeä. Palvelut sijaitsevat pääosin sisääntulotien  ja Viinijärven  paikallistien 
liittymäalueella sekä rautatien tuntumassa. Rakennuskanta  on  pientalovaltaista puutaloarkkiteh

-tuuria. Asutus sijaitsee nauhamaisesti paikallistien varrella. Tietila rajautuu selkeästi rakennuk
-sun.  Ohikulkutie  on  pysynyt selkeästi irrallaan maankäytöstä. Liikenteen osalta taajamarakenne 

 on  selkeä, koska sisääntuloväylänä valtatieltä toimii  vain  yksi  tie.  Rautatie aiheuttaa ongelmia 
taajaman toimivuudelle,  mm.  kevyen liikenteen yhteyksille. 

Kirkonkylän alueella  on  rakennuskaava, jossa  on  jonkin verran vapaata rakentamisoikeutta. 
Joensuun seudun seutukaavassa  (1992)  taajaman laajentumisalueiksi  on  osoitettu  radan  etelä- 
puoli  ja  taajaman itäpuoli. Lähivuosien laajentumissuunta  on  itä, jonne asutus laajenee luontai-
sesti paikallistien varteen nauhana. Viinijärvelle  on  tehty osayleiskaava  v. 1980.  

Kirkonkylän kehitysnäkymät ovat maankäytön osalta selkeät. Kasvu  on  hidasta. Taajamara-
kenne  on  eheä  ja  tiivistyy entisestään. Ohikulkutie  on  säilynyt irrallaan maankäyttöpaineista, 
mikä voimistaa alueen identiteettiä  ja  itsenäisyyttä. Maankäytön yhtenä tavoitteena voisi olla 
viljelyalueiden säilyminen. Tämä koskee myös taajaman sisääntuloa etelästä, missä sisääntulo- 
tietä ympäröivät pellot  on  metsitetty.  Visuaalisen maiseman säilyminen Viinijärven tyyppisessä 
taajamassa  on  tärkeää. Kirkkosärkän alue  on  säilynyt perinteisenä rantakylänä. 
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TIES TO JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  maantie  5021 (Viinijärven asemantie) on sisääntuloväylä  ja yhdystie  asemalle 
- Viinijärven paikallistie  (15668) on  taajaman sisäinen yhdystie  ja sisääntuloväylä 
- Viinijärven-Kontkalan paikallistie  (1 5669) on  taajaman sisäinen yhdystie, luonteeltaan 

asu ntoraitti  ja kauppatie  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman liikenneturvallisuussuunnitelma  on  vanha  (1984).  Yleisten teiden osalta tiepiirillä  on 
 suunnitelmia valtatie  17  parantamiseksi Viinijärven taajaman kohdalla (tien leventäminen  ja 

liittymäjärjestelyt).  Muiden teiden osalta suunnitelmia tiestön parantamiseksi ei ole. 

Viinijärvellä  ei ole erityisiä liikenteen ongelmia. Kevyen liikenteen yhteyksien jatkaminen  on  lähi-
vuosina tarpeen asutuksen laajentuessa nauhana teiden varsille. Keskustan liittymäaluetta voisi 
jäsentää. Kevyen liikenteen yhteys koululta  radan  yli keskustaan aiheuttaa ongelmia. 

Liikenneturvallisuusanalyysi 

Tie  _________ 	 ____ ____ ____  
re 	Pituus 	Ten 	Nykyinen/tuleva 	Verkoffinen  asema 	Ltty- 	JK/  PP 	Valaistu 	Kev.lk 	Nopeus- 

(kni) 	leveys 	toiminnallinen 	 mät]- 	-  osuus 	osuus 	atik /ylk. 	rajoitus  
luokl<a 	 hays 	(%) 	{%) 	(kpl) 	(krrVh) 

(kpVkm) ______ _____ _____ ___________ _____________ ____ ______ ______ ______  

17 2,90 8,0  valtatie/valtatie  taajaman  ohikulku  2,8 0 37 0 80 

5021 1,16 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  5,2 97 97 0 50 

15668 0,31 7,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  3,2 100 100 0 50 

15669 2,70 7,3  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  9,3 73 80 0 50  

Yht] kes-  7,07 7,5  sisääntulo/läpikulku  5,7 48 66 0 62  
kimäärin  

Liikenne  Henkilovahinko-onnettomuudet Kaikki  

Tie  Rifen KVL KKVL  Ras-  Kaikki  Kevytl Kuol Louk Hv  ann  Hv  ann  
pOBsn  
ttoon  

tan s/  kas  (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)  aste tiheys tulleet 
parani osuus  (onfVlOO (onnlkmt onnetto- 
vjosi (%)  mill  aion vuosi)  muudet 

________ ______ ______ ________ ______ ________ ________ ________ _______ ________ ________ (kpl)  

17 1962 3220 3970 8 3 1 1 2 17,6 0,21 14 

5021 1985 1200 1530 11 0 0 0 0 0 0 0 

15668 1985 1310 1590 5 0 0 0 0 0 0 0 

15669 1983 630 810 9 1 1 0 1 32,2 0,07 5  

Yht  1820 2260 8,7 4 2 1 3 19,5 0,11 19  

(* 
Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta-
mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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TAAJA MAKU  VA JA TIE  YMPÄ  RISTÖ  

Taajamakuva 

Viinijärven  kirkonkylä  on pienipiirteinen  ja  suurmaisemaltaan  kaunis.  Taajamakuvaa  hallitsevat 
laajat  peltoalueet  sekä pitkät näkymät. Ympäristö  on  pienimuotoista  ja  hoidettua.  Rakennus-
kanta  on eheää. Tienvarsiasutus on  kiinni  tiessä  ja  rajaa selkeästi  tietilaa. Tieympäristöön  liitty-
vät pihat ovat hyvin hoidettuja  ja  omaleimaisia. 

Keskustan  taajamakuvassa  ei ole parantamista. Sisääntulotien avoin  peltomaisema  on  muuttu-
massa  metsäksi,  mikä  on  visuaalinen menetys. Ympäristö olisi  tullut  säilyttää avoimena kulttuu-
rimaisemana.  Tieyrnpäristö  ei vaadi erityisiä toimenpiteitä lukuunottamatta pientä viimeistelyä.  

Tieympäristö 

Viinijärven-Kontkalan paikallistie  (15669) on ympäristöltään  vaihteleva  ja  kaunis  raitti.  Tie  jaksot
-tuu  hyvin maankäytön mukaan.  Tienvarteen  tehdyt kevyen liikenteen väylät  on  toteutettu hyvin, 

puustoa säästäen. Kirkkojen  (ev. lut ja  ortod.)  välinen  tiejakso  on  säilynyt erityisen kauniina. 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  Kontkalan  suuntaan idässä tulee tehdä ympäristöä sääs-
täen  ja  edellisten väylien rakentamisen periaatteiden mukaan.  
Liikekeskustan pysäköintijärjestelyt  ovat osin puutteelliset.  Pysäköintialueita  ja  pääliittymää  voisi 
hienovaraisesti viimeistellä.  

Viinijärven paikallistie  (15668) on  lyhyt jakso  radan  molemmin puolin. Rautatiesillan ympäristöä 
voisi kohentaa. Kohtaan  on  olemassa valmiiksi  ideoituja  ratkaisuja (opiskelijat), joiden toteutta-
minen ei vaadi paljonkaan kustannuksia.  



Kuva  1.  Sisääntulo keskustaan valtatieltä  17  tapah-
tuu rautatiealikulun kautta.  

Kuva  2.  Viinijärven-Kontkalan  paikallistien  (15669) 
 ympäristö  on  pienipiirteistä.  
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Kuva  3.  Keskustan ympäristöä tulisi viimeistellä 
hieno varaisesti.  

Kuva  4.  Erityisen kaunis  on  jakso keskustan liitty-
mästä kirkolle. Kevyen lIIkenteen väylän linjaus  on 

 onnistunut. 
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Taajaman maan käyttö  
)  

(C 	 lkflvaw  . Asukasluku 	1992 	2010 
'Jo 	0 	NIJI'IV1 	 n  -  taajamassa 	6749 	7200  .  

). - 	.! 	 .Hrom 	 , 	. -kunnassa 	10920 	10800  
• uuahtr 	!'' 	\'ç 	• - - 	Quc 

r 	'  \. 	Sa,,,usanttmI (-4')  

-- 
Tyopaikat  

870 	730 - alkutuotanto  
-Sat' 	

r- 	 : -  jalostus 	930 	770  
ia 	Lu 	

. 	oern -  palvelut 	2450 	2800  (lähde:kunta) 
- 	- 	. 

\ 	\•_ 	 :KoaIhI - 
Kaavoitustilanne 
- asemakaavoitus:  20 ha  rk-aluetta, yht.  1034 ha  

- 	 /. - osayleiskaava:  1978 (2600 ha),  vanhentunut 
'H---1  -  Laajentumissuunnat: itäikaakko  (asutus)  ja  luode  (T)  

- 	P 	7 	'' 	V  i 	fif 
___________________________  _________________________________________________________________________________________  

Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Taajama  on  syntynyt Pielisen  ja Nurmesjärven - kaupunkikunta,  jolla pitkät perinteet 
väliselle alueelle Mikonniemelle. Matkaa Lieksaan -  kaunis suurmaisema  
on  56km  ja  Joensuuhun  130 km.  Kaupunkikes- - taajamarakenne  kolmiosainen 
kustassa  asuu puolet kunnan väestöstä. Alueella -  laajenee pohjoiseen  ja  itään  
on  ollut asutusta  jo kampakeraamisella  kaudella. -  taajama-alue pohjavesialuetta 
Vaikka asutus  on  vanhaa, kaupunki  on  harvaan 
asuttua. Maisemakuvalle ominaista  on  luode- 
kaakkosuuntainen juovikkuus,  runsaat vesistöalu- 
eet  ja metsäinen  ympäristö. Keskustassa asuu 
noin  6500  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  paikallisia ongelmia,  mm.  liittymät  ja raskas  liikenne 
- kantatien  73  liittymät  ongelmallisia, kantatie kulkee keskustan läpi 
- kantatien  73  siirtosuunnitelmia  pohjoisen kautta, kt:tä  75  parannettu 
- liikenneturvallisuusselvitys  valmistuu  1994  
Taajaman yleisiä teitä ovat kt  73,  kt  75,  mt  528  ja  pt 15929.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- suurmaisema  kaunis, ympäristö selkeää, puu-Nurmes kaunis alue 
-  näkymät tieltä ulos tärkeitä, kaupunkijaksoja kehitettävä, koivukujanteet ominaista 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Keskusrakenne  on  pitkänomainen nauha luonnonolosuhteista johtuen. Rakenne tiivistyy kaavoituk- 
sella. Toiminnallista puolta tulee kehittää erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiä  ja liittymiä paranta- 
maila. Tieympäristössä  on  parantamista liittymissä  ja  teiden viimeistelyssä. 

Luokka:  Il 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuudessa parantamista. Taajamakuvassa 
viimeisteltävää.  
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MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on nauhamainen,  ja  muodostuu kolmesta  osa-alueesta: Porokylän alueesta, 
varsinaisesta keskustasta sekä itä-kaupungin alueesta. Palvelut ovat jakaantuneet Porokylään 
(entinen maalaiskunnan keskus) sekä kaupungin keskustaan. Hyvärilän -Bomban  alue kaakossa 

 on  vireä matkailualue. Erityisesti Hyvärilä  on  kehittynyt viime vuosien aikana ripeästi. Teollisuus- 
toiminnot sijoittuvat kantatie  75:n  varteen lännessä  ja vähäisemmässä  määrin kantatien  73  alku-
päähän Mikonsalmen tuntumaan. Rakenteelle tunnusomaista  on kantatien 73  keskustaa halko

-va  linjaus  ja pääteiden  aiheuttama estevaikutus, joka korostuu luonnonolojen takia. 
Kuntaan  on  tehty  koko  kunnan kattava yleiskaava  v. 1975. Keskustaajaman  osalta kaava hyväk-
syttiin kunnanvaltuustossa vasta  v. 1978.  Yleiskaavan tarkistus  on  parhaillaan menossa  ja  tulee 
nähtäville  v. 1995  alussa. Tämän jälkeen laaditaan osayleiskaavoja. Detaljikaavoitus  on  käynnis-
sä uusilla alueilla Pitkämäellä  (T-alue)  ja Lehtovaaralla.  Vanhojen, asemakaavoituksen ulkopuo-
listen alueiden kaavoitus  on  meneillään, Tuupalan kaupunginosassa, Paljakassa  ja Tiirikkala-
ssa. Liikekeskustan  laajenemiseen  on kaavassa  varaus Lehtovaarankadun  ja kt:n  73 kulmauk

-sessa (SOK:n  kolmio). Hyvärilän alue kt:n  73  eteläpuolella  on  osoitettu asuntorakentamisen 
reservialueeksi. 
Kunnan maankäyttö etenee suunnitelmallisesti. Poikkeusluvin rakennetut alueet saatetaan ase-
makaavoituksen piiriin. Kunnallistekniikan saaminen Paljakan alueelle  on  tärkeää. Kehityssuun

-tana  on  rakennuskaava-alueen tiivistäminen. Luonnonoloista johtuen rakenne pitkittyy väistä-
mättä. Laajeneminen Hyvärilän suuntaan vaikuttaa todennäköiseltä. Tämä saattaa lisätä liiken-
nettä pitkällä tähtäyksellä, koska pääpalvelut sijaitsevat Porokylässä. Kaavailtu kantatien siirto 
mt:n  528  kautta  on  perusteltu.  Se rauhoittaisi  keskustan  ja  mandollistaisi keskusta-alueen vii-
meistelyn. Kaavailtu eritasoliittymä kantateiden  73/75  risteykseen ei sovellu alueelle maiseman 
eikä toiminnallisuuden kannalta. Liittymään  on  kaavailtu myös kiertoliittymää, mikä mandollistai-
sikin kaupunkikuvan kehittämisen luontevasti. 	 - _____________________________ 
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TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
- kantatie  73  (Uuro-Lieksa-Nurmes)on taajaman sisääntulotie idästä. Keskustaosuus 

kt:n  75  liittymästä Mikonsalmelle  on  kaupungin katua. 
- kantatie  75  (Siilinjärvi-Nurmes-Kuhmo)  on  sisääntulotie  lännestä.  Tie  ohittaa taajaman  sen 

 pohjoispuolelta. 
- mt  528  (Lehtovaara-Akkosalmi)  on  yhdystie  idässä kantatieltä  73  kt:lIe  75  
-  Lehtovaaran paikallistie  (15929) on  asuntoraitti  taajaman itäosassa 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu  1994.  Lts:n  mukaan Nurmeksessa sattuu 
vuosittain noin  150  onnettomuutta. Yleisten teiden osalta onnettomuudet keskittyvät taajama- 
alueella kt:n  75  ja  Porokylänkadun  liittymään, kt:n  73  ja  Lieksankadun  liittymään, kt:n  73  ja 

 Akkosalmentien  liittymään sekä paikallisteille  1 5929  (Lehtovaarantie)  ja  1 5906  (Kynsiniementie, 
tieosa  02).  Paikallisteiltä  puuttuvat kevyen liikenteen väylät. 

Keskustaajaman osayleiskaavan  on  tarkoitus valmistus  v. 1 998.  Kaavan pohjaksi valmistuu  v. 
1994  aikana tieverkkosuunnitelma. Kantatie  73  ohjaamisesta maantien  528  kautta  on  kaavailuja. 
Kyseinen ratkaisu  on  perusteltu keskustajakson rauhoittumisen  ja  maankäytön kehittymisen 
kannalta. Yleisesti ottaen suuria muutoksia ei ole tiedossa. Liikenneturvallisuussuunnitelman 
toimenpiteet keskittyvät katujaksoille. Ympäristön kannalta olennaisimmat toimenpiteet olisivat 
Porokylänkadun  ja  kantatien  73  ja  Pappilansuoran liittymän  parantaminen sekä Lieksantien 
(kt  73)  liittymien jäsentäminen  ja  alikulun ehostaminen. 

Liikenneturvallisuusanalyysi 

Nurmeksen_kaupunki / Nurmeksen_taajama 	_____________ 
Tie____  _____ __________  _____ ___ _____  

Tie  Pituus  Tien le  [ 	Nykyinenituleva Verkolhneri  asema  Liitty JKI  PP  Valaistu  Key  liik  Nopeus  
(km)  veys  (m)  toiminnallinen mäti- osuus osuus  aUkiylik.  rajoitus 

luokka  heys (%) (%) (kpl) (krrVh) 
_______ ________ ________ ________________ ________________ (kpl/km) _______ _______ ______  

73 4,80 8,5  kantatie/kantatie sisääntulo/Iäpikulku  6,3 74 97 1 50 

75 4,81 10,0  kantatie/kantatie  taajaman  ohikulku  1,9 75 78 3 50 

528 2,71 8,0  kokoojatie/yhdystie  taajaman  ohikulku  1,1 16 22 1 50 

15929 1,10 7,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  8,2 0 100 0 50  

YhtJ kes-  13,42 8,9 3,8 57 75 5 50  
kimäärin  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet Koikki 
________ _________ _________ ________ ________ _________ ________ _________ _________ _________ ________  poi ism 

Tie  Raken KVL KKVL  Raskas  Kaikki  Kevytl Kuol Louk Hv  ann  Hv onri  tietoon  

tamis!  osuus  (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)  aste tiheys tulleet  

parant.  (%) (onntiOO (onriJkm/ annetto- 

n, iIj.aion.  vuosi)  muudet  
VUOSI  kml (kpl)  

73 1991 6190 7540 10 8 3 0 8 14,8 0,33 16 

75 1990 2660 3400 8 10 2 0 10 42,9 0,42 27 

528 1981 929 1091 9 1 1 0 1 21,8 0,07 4 

15929 130 200 20 0 0 0 0 0 0 0  

Yht  3370 4160 10 19 6 0 19 25,1 0,28 47  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  liikenneympäristön parantamistot. 
menpide (kev.lUk.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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TAAJA MAKU  VA JA TIE  YMPÄ  RISTO  

Taajamakuva  

Nurmeksen kaupunki sijaitsee kauniilla paikalla järvien välisellä kannaksella. Alueelle tyypillistä 
ovat pitkät näkymät, voimakkaat maastonmuodot  ja  vihreys. Keskustaajaman alueella kulkeva 
harjujakso ulottuu Valtimolle asti. Kaupungin pohjoisosassa  on  yksittäisiä korkeita huippuja,  mm, 
Miihkelinvaara (238 m).  Yleisesti ottaen suhteelliset korkeuserot jäävät  alle  100 m.  Luode- kaak-
kosuuntainen juovikkuus  on  ominaista maisemalle. Sisääntulonäkymä lännestä kt:llä  75 on 

 erityisen vaikuttava. Rannat ovat soistuneita  ja  vesistön merkitys taajamakuvassa alikorosturiut. 

Taajamakuvaltaan  Nurmes  on  hyvin omaleimainen  ja perinteikäs. Erämaapitäjän  henki  on  aistit-
tavissa tieympäristössäkin. Tässä tarkastelussa olevat yleiset tiet eivät käsitä keskustaosuuksia 
(Porokylä  ja kaupunkikeskus),  vaan ne sijoittuvat sisääntulojaksoille, missä rakennuskarita  on 
omakotiasutusta tai teollisuusrakentamista.  Itse keskustaosuudet ovat tieympäristöltään katu-
maisia. Yleisten teiden osalta sisääntulojaksot  ja porttikohdat  kaipaavat kehittämistä. Ne ovat 
yleisesti ottaen pitkiä,  ja  niitä tulisi lisäksi jaksottaa eri luonteisin  ja hoidoltaan  erilaisiin jaksoihin. 
Liittymäympäristöjen viimeistelyä tarvitaan erityisesti kantatiellä  73. 

Tieympäristö  on  vihreä  ja  melko hyvin hoidettu. Väriä  ja  omaleimaisuutta tieympäristöön 
mahtuisi enemmänkin. Tärkeää  on kt 73:n  kehittäminen katumaiseksi, mikäli  tie  siirtyy mt:lle  528. 

 Yleisesti ottaen taajaman tieympäristöä voidaan parantaa pienillä toimenpiteillä, mutta ei ilman 
kokonaisuutta hahmottavaa suunnitelmaa. 

Tieympäristö 

Kantatien  75  ympäristölle tunnusomaista  on  vaihtelevuus. Sisääntulo lännestä  on  parannettu. 
Ongelmana ovat edelleen tien korkea tasaus  ja jyrkähköt luiskat. Tieympäristöön  voitaisiin istut-
taa lisää kasvillisuutta. Teollisuusalueen ympäristö kaipaa kohentamista. Opasteiden ympäristöt 
tulisi viimeistellä  ja  näkymiä Vinkerlandelle avata. Porokyläntien liittymää tulee kehittää kaupun-
ginportiksi  ja sen  ympäristöä viimeistellä. Kyseiseen kohtaan sopisivat myös värikkäät  ja  hoidetut 
istutukset. Jakso Porokylän liittymästä koilliseen kaipaa vesistönäkymien avaamista, luiskien 
viimeistelyä  ja selkeytystä. 

Kantatien  73  ympäristölle tyypillistä ovat raskaat  ja viimeistelemättömät liittymät.  Tie jaksottuu 
liittymiin,  mutta niiden välinen ympäristö  on  hyvin samanlainen koivuistutuksineen, avo-ojineen  ja 
näkymineen.  Erityisesti jaksoa mt  528-Mikonsalmi  tulee kohentaa. Nykyisellään erityisesti jakso 
Lehtovaarantien liittymästä Mikonsalmelle  on  sekavaa  ja  sitä tulisi kehittää kaupunkimaiseksi. 

Maantien  528  ympäristö  on  kauttaaltaan  haja-asuttua  ja  suhteellisen metsäistä. Lehtovaaran 
paikaltistien liittymä  on  laaja  ja  kaipaa parantamista. Tienvarsipuustoa ainakin liittymäalueilla 
tulisi hoitaa  ja  pientareita siistiä nykyistä paremmin. 
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Nurmeksen kaupunkikeskus  on  rakentunut kapealle  kannakselle. Maisemakuvaa  hallitsevat 
 vesialueet.  

Sisääntulonäkymää  lännestä kaupunkiin hallitsevat pitkät näkymät  ja  siintävä kaukomaisema. 
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Taajaman maankäyttö 
Asukasluku 	1990 	2010  
—  taajamassa  6600  
—  kunnassa 	9250 	9000  
Työpaikat 
— alkutuotanto 
—  jalostus 
—  palvelut) 

. Kaavoitustilanne 
— asemakaavoitus:  ajan tasalla 
— osayleiskaava  1990  

* Laajentumissuunnat:  rakenteen sisällä / 
isaonkang  

Luonnehdinta  taajamasta  Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Outokummun nimi mainitaan ensi kerran  1720-  - kaivoskaupunki  
luvulla. Nykyinen keskustaajama  on  kehittynyt —  asutus periytyy  1600-luvulta  
1 900-luvulla kaivosyhdyskunnasta palvelukeskuk- — taajamarakenne  keskittynyt 
seksi. Kaupunki sijaitsee Juojärven  ja Viinijärven —  taajama-alue pohjavesialuetta 
välissä Joensuusta  45 km  länteen. Vesistöjen 
merkitys maisemakuvassa  on  keskeinen. Kallio- 
perä  on  kaupungin luonnonrikkaus. Outokum- 
mussa  on  viisi pitkittäisharjua. Pinnanmuodot 
ovatkin alueella vaihtelevia. Taajamassa asuu 
noin  6500  asukasta. 

Tiestö  Ja  liikenneturvallisuus 
—  paikallisia ongelmia,  mm.  Esson  liittymä (kaavatie) 
— kt  73:n!  mt  573:n  liittymä ongelmallinen  (raskas  liikenne) 
— katuosuutta Outokummuntie -Alavinkatu  parannetaan kesällä  1994  
— liikenneturvallisuusselvityksen  uusiminen käynnistyy  1995-96,  edellinen vanhentunut 

Taajaman yleisiä teitä ovat  vt  17,  maantiet  503, 504, 573  sekä  Pt 15673.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
— maisemakuva  monimuotoinen, eheä keskusta, selkeä ympäristö 
- teollisuusperinteet  tärkeitä, yleisten teiden osalta tieympäristössä viimeisteltävää 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset  
Keskusrakenne  on  pysynyt hyvin koossa. Valtatien  17  varteen ei ole kehittynyt maankäyttöä Uhan 
hiittymää lukuunottamatta. Liikenteen kannalta tehtävät toimenpiteet ovat pieniä  ja  keskittyvät 
liittymiin. Tieympäristössä  on  parantamista hiittymissä  ja soraluiskien maisemoinnissa.  

Luokka:  Ill 	 Perustelut: Liikenneturvallisuudessa parantamista. Taajamakuvassa 
viimeisteltävää. 	 - - 



Savo-KajaIan tiepiiri  1994  
Kunta: 	Outokumpu 
Taajama: 	KESKUSTA 	 LUKENNEYMPARISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



4  
Kunta: 	Outokumpu 	

Savo-Karjalan  tiepilri  199  

Taajama: 	KESKUSTA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



Kunta: 	Outokumpu 	
Savo-Karjalan  tiepiiri  1994 	

::' 
•:(.1:b1,l'jk  

Taajama: 	KESKUSTA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi  ENET  KAUPUNGIT 

MAA  NKÄ YTTO  JA  RAKENNETTU  YMPA  RISTO 

Maan käyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  selkeä  ja rajautunut  hyvin maanteiden  503  ja  504 liittymän  tuntumaan. 
Keskusta  on  tiivis  ja  kaupunkimainen. Palvelut sijaitsevat keskitetysti Kummunkadun  ja Hovilan

-kadun varsilia. Teollisuusalueet sijaitsevat  Turulan  alueella lounaassa, Sysmäjärven alueella 
kaakossa  ja  vähäisessä määrin Kalattoman järven eteläpuolella idässä sekä Asevelikylässä 
pohjoisessa. Asuntoalueet ovat väljästi rakentuneet keskustan ympärille. Räsälänmäessä  on 

 vanhaa teollisuusrakentamista,  mm. museokaivos  ja  vanhoja tehtaan huviloita. 

Taajaman osayleiskaava  on  vuodelta  1990.  Kasvu  on  hidasta  ja  keskittyy nykyisen rakenteen 
tiivistämiseen. Merkittäviä maankäyttömuotoja ei ole tiedossa. Asutuksen laajentumisalueita 
asemakaava-alueella ovat Rummukkalanmäki Polvijärventien (mt  504)  varressa  ja Kyykerin  alue 
Rikkarannan paikallistien  (15673)  varrella. Uutta teollisuusrakentamista  on kaavassa  osoitettu 

 Turulan  alueelle, jossa  on  varaus noin  500  työpaikalle. 

Esson  liittymä keskustassa  on  ongelma, joka tulisi ratkaista maankäytön keinoin. Liittymäalue 
tulisi kokonaisuudessaan parantaa  ja  jäsentää - onhan  se  keskeinen kaupungin katualue. Huol-
toasema  on  osittain tiealueella, mikä vaikeuttaa alueen restaurointia. Yleisesti ottaen maankäyt-
tötilanne  on  vakaa eikä aiheuta muutoksia liikenneverkkoon  tai tiejärjestelyihin. 
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TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman tieverkko muodostuu pääosin seuraavista teistä: 
-  valtatie  17  (Kuopio-Joensuu)  on  taajaman ohikulkutie etelässä 
-  maantie  503  (Outokummun sisääntulotie)  on  taajaman pääsisääntulotie vt:ltä  17 
-  maantie  504 (Kuusjärvi-Koli)  on sisääntuiotie UHan  liittymästä (jakso Outokummuntie - Louhe-
lantie/Louhelankatu  on  katu) 
-  maantie  573 (Lappala-Kaavi) on  taajaman sisääntulo idästä vt:ltä  17 
- Rikkarannan paikallistie  (15673) on  sisäinen yhdystie luoteessa Kyykerin alueella 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  suhteellisen hyvä. Ongelmat keskittyvät katujaksolle  ja 
 siellä Esson liittymään (Kummuntie/ Polvijärventie/Kuusjärventie). Katujaksoa Outokummuntien 

liittymästä keskustaan parannetaan kesän  1994  aikana. Keskustan teiden nopeusrajoitus pudo-
tetaan  40 km/h. Rikkarannan pt:lle (15673)  esitetään  60 km/h  nykyisen  50 km/h  sijasta. Kysei-
sen tien varteen  on  vasta valmistunut kevyen liikenteen väylä, joka ulottuu uimarannalle asti.  Mt 
573:n  liittymään vtlle  17 on  suunniteltu kiihdytyskaistaa, jonka toteuttaminen  on  avoin. Mt:llä 

 573 on  paljon raskasta liikennettä, joka tukkii liittymää. Lammenkadun liittymä Kaavintiellä (mt 
 573) on  huono. Loppujaksolta mt:IIä  504 Kaavintien  liittymään puuttuu kevyen liikenteen väylä. 

Keskustaan aiotaan tehdä liikenneturvallisuussuunnitelma vuosien  1995-96  aikana. 

Liikenneturvallisuusanalyysi 

-  Outokummun kaupunki  I  Outokummun taajama  
__________  Tie 

Tie  Pituus  Tien le  Nykyinen/tuleva Verkollinen  asema  Liitty-  JK  /  PP  -  Valaistu  Ket.liik,  Nopeus- 
(km)  veys  (m)  toiminnallinen  rnäti.  osuus osuus  alik./ylik.  rajoitus 

luokka  heys (%) (%) (kpl) kni/h) 
________ ________ ________ ______________ _________________ (kpVkm) _______ ________ _______________  

17 3,92 8,0  valtatie/valtatie  taajaman  ohikulku  0,5 0 11 0 80 

503 2,49 8,0  kokoojatie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  0,8 0 9 1 80 

504 6,50 8,0  seudullinen/seututie sisääntulo/läpikulku  4,0 96 100 3 80 

573 4,20 8,0  seudullinen/seututie  taajaman  ohikulku  1,9 0 4 0 60 

15673 0,90 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  2,2 100 79 0 50  

YhtJ kes-  18,01 8,0 2,2 40 45 4 74  
kimäärin  

Liikenne Henkil,vahinko-onnettcin  uudet Kaikki  
______________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ___________________ poiisin  

Tie Rake  KVL XKVL  Raskas  Kaikki  Kevyti. Kuol. Louk. Hv.-orin. Hv.-onn.  tietoon  

tamsf  osuus  (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)  aste tiheys  tullt  
para  (%) • onn/100 (onnlkm/ oflflettO 

mj  ajon. vuosi)  muudet  
vuosi  _____ ______ ______- ______ _______ _______ ______  km)  (kDfl  

17 1962 1570 1940 8 3 1 1 2 28,8 0,2 7 

503 1973 1310 1460 3 2 1 0 2 33,7 0,16 7 

504 1967 2450 3020 6 6 2 1 5 20,6 0,18 26 

573 1967 800 750 11 0 0 0 0 0 0 4 

15673 1993 640 1400 3 0 0 0 0 0 0 0  

Yht  1630 1960 7 11 4 2 9 18,4 0,13 44  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  lilkenneympäristön parantamistoi-
menpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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Taajamakuva  

Outokummun kaupungin maisemakuva  on  hyvin monimuotoinen. Aluetta Ieimaavat Järvi- 
Suomen maisemamaakunnalle tyypilliset vesistöt sekä harjujaksot. Outokummussa  on  viisi pitkit-
täisharjua, jotka liittyvät Jaamankankaalle jatkuviin sora-  ja hiekkakerrostumiin.  Vaihtelevien 
pinnamuotojen korkein kohta  on  Outokumpu  (176 m  merenpinnasta). Kallioperää luonnehtivat 
lounaasta koilliseen suuntautuvat kiilleliuskeet. Kaivokset sijoittuvat kapealle, mutta kallioperäl-
tään monipuoliselle keskeisjaksolle. Kaivoslouhintaa harjoitettiin vielä  1960-luvulla. Varsinainen 
kuparimalmiesiintymä kulkee keskustaajaman ali. Maaperä  on  pääosin moreenia. 

Taajamakuvaltaan  Outokumpu  on  vihreä  ja  tasapainoisesti kehittynyt, iältään nuori keskus. Tiivis 
liikekeskus  on  positiivinen asia. Vuosisadan vaihteen tehtaan huvilat luovat ympäristöön  arvok- 
kuutta. Tieverkon suhde taajamarakenteeseen  on  säilynyt selkeänä. Pitkät  ja  suorat sisääntulot 
ovat hieman yksitoikkoiset. Harjualueelle tehdyt tieosuudet sisältävät paljon voimakkaita leikka-
uksia, jotka ovat ympäristön häiriötekijä. Erityisesti tämä koskee maanteitä  504  ja  573.  Taajama- 
kuvan osalta myös keskustan lähestymisjaksot kaipaisivat kohentamista (esim. puurivi-istutuksia 

 ja luiskien  viimeistelyä). Sisääntuloa maantiellä  503  voitaisiin kehittää pääsisääntuloksi puurivien 
avulla, jotka rytmittäisivät avointa tiemaisemaa. 

Liittymäsaarekkeiden  viimeistely  on  tarpeen kaikkialla keskustassa. 

Tieympäristö  

Vt  17:n  ympäristö  on  vaihtelevaa. Asutus  on  haja-asutusta. Liittymiä keskustaan voitaisiin koros-
taa nykyistä enemmän; erityisesti mt:n  503  liittymää.  

Mt 503:n  ympäristö  on  avointa kulttuurimaisemaa, joka sittemmin vaihettuu metsäksi.  Tie  jaksot-
tuu hyvin avoimeen, puoliavoimeen  ja  suljettuun osaan. Puurivijaksot elävöittäisivät tietä vt:n  17 

 puoleisessa päässä.  

Mt 504 on ympäristöltään  metsäistä.  Tie  kulkee harjulla  ja  ominaista sille ovat karut soraluiskat. 
Tieympäristössä  on teollisuusrakentamista.  Jakso keskustasta Karjalankadun liittymään  on  hyvä. 

 Sen  jälkeen ympäristö  on  kuivan kankaan, syvien avo-ojien  ja istuttamattomien väliluiskien 
leimaamaa  aina vt:lle  17  asti. Myös  Ullan  liittymä kaipaa jäsentämistä. Polvijärventien osuus 
vaatii uusia istutuksia  ja  tien poikkileikkauksen kaventamista. Nyt muutos kadusta yleiseksi tieksi 

 on  liian suuri. Erityisesti Louhelantien/ Louhelankadun liittymää edeltävä jakso Kaavintieltä vaatii 
parantamista. Polvijärventien osuus tulisi parantaa kokonaisuudessaan.  

Mt 573:n  ongelmana ovat voimakkaat harjuleikkaukset  ja karut tieluiskat.  Näkymä soranottoalu-
eelle ei paranna mielikuvaa ympäristöstä. Maantie  on  selkeästi maisemarakennetta vastaan 
tehty  tie,  jonka ympäristöä  on  vaikea parantaa. Yrittää voisi esimerkiksi tieluiskien luonnonnur-
metuksella. 



Kuva  3.  Maantie  573  kulkee pääosin leikkauksessa. 
Ongelmana ovat jyrkät sivuluiskat.  

Kuva  4.  Keskustan liittymä  on  liikenneturiallisuudel-
taan  vaarallinen.  

Kuva  5.  Tieympäristössä  olisi viimeisteltävää maan-
teiden  504  ja  573  osalta.  

Kuva  6.  Sisääntuloliittymää (mt  503)  tulisi korostaa 
esim. puurivillä. 
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Kuva  1.  Maantien  504  tieympäristöön  tulisi istuttaa 	Kuva  2.  Katujakso  on  tietilaltaan jäsentyrlyt.  
lisää puita  ja  tietä tulisi kaventaa.  



Rauta tien ylikulkusilta  ja tiejakso  keskustaan kaipaa  vat  viimeistelyä. 

Sisään tulonäkymä UI/an liittymästä keskustaan. 
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• 	 • 	.XUUSUCVI 	 ,. 	. - .:  Taajaman  maankäyttö  
I: .  Asukasluku 	1990 	2010  

Sawiauo 	• . 	..:-.' 	." 	.Alvi  • 	a  
-  taajamassa 	600 	600  

- .  -kunnassa 	9250 	9000  
ainoa 	 .• .  Työpaikat  (koko  kunta)  

-. - 	•_ -. 
• 	vhi 	Ia 	 ••,, 	 • '. - alkutuotanto 

- .II,,p • 	. -  jalostus  
1o.h'rc':i. iuk 	lo  

.,  -palvelut  . Kaavoitustilanne 
Pickã, 	' 	..: . -  rakennuskaava-alue: tilaa laajentua  

- osayleiskaava:  1990 
urn  mi 	 mnma. Laajentumissuunnat:  tiivistyy tien varteen 

Luonnehdinta  taajamasta 	 Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Taajama sijaitsee valtatie  17:n  varrella  Outokum- 	-  ollut  Kuusjärven  kunnan keskus  
mun  lounaispuolelle. Maisemakuva  on  metsäistä 	-  yhdistetty  Outokumpuun  1970-luvulla  
ja  melko tasaista. Valtatie jakaa taajaman kahteen 	-  taajaman läpi kulkee valtatie  17  
osaan.  Tie  aiheuttaa  meluongelmia  ja  yleistä 	- nauharakenne 
epäviihtyisyyttä.  Taajamassa  on  noin  600 	 -  vt  17  parantaminen välillä  Kuusjärvi-Alavi,  
asukasta. väkiluku  on  vähenemässä. 	 yleissuunnitelma  tehty  v. 1991,  eritasoliittymä  

tulossa  Ullan  liittymään 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  kevyen liikenteen väylä rakennettu  vt  17:n  varteen  v. 1993  välille  Kuusjärvi-Ulla  
-  samassa yhteydessä parannettu  Ullan  liittymää (alikulku)  
-  kevyen liikenteen järjestelyt kirkon kohdalla ongelmana  
-  ongelmat rakenteellisia: valtatie aiheuttaa  estevaikutusta, epäviihtyisyyttä  ja  melua, 

tien tasaus korkealla rakennuksiin nähden;  Its  vuodelta  1986  
- liikenneturvallisuussuunnitelma  uusitaan  1995-96  
Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  17  sekä  paikallistiet  15654  ja  15655.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
-  rakennukset  uppoamassa  tien  tasauksen  takia,  nauhamainen taajamarakenne 
-  väljä ympäristö,  neutraali tieympäristö  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman  kasvunäkymät  ovat rajoitetut. Eniten ongelmia aiheuttaa taajaman läpi kulkeva valtatie. 
Pitkällä tähtäyksellä  on  todennäköistä, että taajaman väestö vähenee merkittävästi. Suunniteltu 

 ohikulkutie  olisi ratkaisu sekä viihtyvyyden että kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.  

Luokka:  Il 	 Perustelut: Rakenteeltaan hankala taajama. Viimeistely tarpeen  
liikenneympäristössä. 
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Taajama: 	KUUSJARVI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKÄ  YTTÖ  JA RA KENNETTU YMPÄ  RISTO 

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  pitkä nauha. Rakennukset sijaitsevat lähellä valtatietä. Kuusjärvellä  on 
 kaksi painopistealuetta: toinen kirkon ympäristössä  ja  toinen  Ullan  liittymässä Outokumpuun 

menevän tien liittymässä. Kuusjärvellä  on  peruspalvelut.  Ullan liittymäalueella  on  huoltamo  ja 
sen  yhteydessä puusepänverstas. Asutus  ja  työpaikat ovat keskittyneet Outokummun keskus-
taan. 

Taajamassa  on  rakennuskaava. Osayleiskaava  on  vuodelta  1990.  Kasvunäkymät  ovat vähäiset. 
Asutus leviää nykyisen rakenteen sisälle, kirkon ympäristöön  ja paikallisteiden  varsille. 
Uusi maankäyttö ei aiheuta muutoksia liikenne-  tai  tiejärjestelyissä. Osayleiskaavassa  on  esitetty 
varaus ohikulkutiestä taajaman pohjoispuolitse. Uusi ohikulkulinjaus rauhoittaisi taajama-alueen 

 ja  mandollistaisi  sen  kehittämisen. Läpikulkeva liikenne aiheuttaa myös melua  ja  päästöjä. 
Uuden tielinjauksen toteutuessa  on  tärkeää, että maankäyttö pysyy irrallaan ohikulkulinjauk-
sesta.  On  selvää, että Uhan alue tulee kehittymään eritasohiittymän myötä huomattavasti. Kuus-
järven keskustan kehittäminen tulee kohdistaa nykyiselle alueelle;  ja tieympäristössä  tehdä 
tarvittavia toimenpiteitä toiminnahhisuuden  ja  viihtyisyyden parantamiseksi. 
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Taajama: 	KUUSJARVI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  valtatie  1 7  (Kuopio-Joensuu)  on  taajaman sisääntulo-  ja läpikulkutie 
-  maantie  4825 Pöytälahti-Kuusjärvi) on sisääntulotie  etelästä 
- Maijasalmen paikallistie  (15654) on  sisäinen yhdystie lounaaseen, Maljasalmeen 
- Myhkylän paikallistie  (1 5655) on  sisäinen yhdystie etelään maantielle  4825  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  melko hyvä. Kevyen liikenteen ongelmia koituu siitä, että 
valtatie halkaisee taajamarakenteen. Vuoden  1993  aikana valtatien varteen  on  rakennettu 
kevyen liikenteen väylä. Samassa yhteydessä  Ullan  liittymää  on  parannettu  ja  myös  sen  yhtey-
teen  on  rakennettu kevyen liikenteen väylä. Maantiellä  4825 on  pieni pätkä kevyen liikenteen 
väylää  (Ullan  liittymästä etelään). Valtatien tasaus  on  korkealla  ja sillä  on  paljon tonttiliittymiä. 
Lukuisat liittymät  ja  kauppaliikkeiden pysäköinti aiheuttavat ongelmia lähinnä liikenteen sujumi

-sen  kannalta. Taajamajaksolla nopeus  on 60 km/h,  jota  ei aina noudateta. Maijastensalmen 
liittymässä  (Vt  17/ Pt 15654)  tapahtuu peräänajoja huonojen näkemien takia. Liittymä paranne-
taan kesällä  1994.  Valtatiellä  on  paikoin myös meluongelmia. Valtatien  17  uusi linjaus (taajaman 
ohikulkutie)  on  esitetty yleissuunnitelmassa  Vt  1 7  parantaminen välillä Kuusjärvi -Alavi  vuodelta 

 1991. 

Liikenneturvallisuusanalyysi 

Tie ___ ______  

Tie Tien  Nykyinen/tuleva Verkollinen asema1  Liit1y  JK i  r  Vata Kev.tik  Nopeus- 
(km)  eveys toirmnnaThnen roäti- -  osuus  alik /ylik+ rajotus  

(m)  luokka  heys (%) %) (kpl) (km/hi 
_________________________________________ (kpl/km)  

17 2,76 8,5  valtatie/valtatie  tie  pienessa  4,2 84 97 2 60  
palv.keskuksessa  

4825 0,70 7,5  seudullinen/seututie  tie  pienessä  2,9 90 15 0 80  
paiv.keskuksessa  

15654 0.90 7,5  yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  1,1 0 11 0 80  
palv.keskuksessa  

15655 0.74 5,5  yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  2,7 0 14 0 80  
palv.  keskuksessa  

Yht! kes-  5,10 7,7 tie  pienessä  3,3 58 58 2 69  
kimäärin palv.keskuksessa  

Liikenne  Henkilovahlnko onnettomutidet Ka1kk 
..• 	. 	 . 

Louk 

. ....  . 

1 Hv, onn.  tietoon 
 tIIOC  

Ti  Raken KVLfKVL  I  Rakas  I 	K.ikki KevT1Jl. 
I  ..  tamis/  o  uus 

(° 
(ki) (kpl)  (kpl) (kpl)  aate 

(onn1OO 
tiheys  

OnnettO para  rt ) (onn/km/ 
rntaon  vuosi)  muudot  

VUOSI  

3060 

km)  (kpl)  

17 1992 2640 7 1 0 0 1 7,5 0,07 6 

4825 1984 780 1130 4 0 0 0 0 0 0 0 

15654 1974 170 170 5 0 0 0 0 0 0 0 

15655 1975 80 160 1 0 0 0 0 0 0 0  

Yht  1580 1860 5,4 1 0 0 1 4,1 0,04 6  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta-
mistoimenpide  (key. liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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Taajama: 	KUUSJARVI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA TIE  YMPÄ  RISTÖ  

Taajamakuva 

Kuusjärven  taajama sijaitsee metsäisessä ympäristössä. Valtatie  17  jakaa taajaman kahteen 
osaan. Paikoin tieltä avautuu avoimia näkymiä ulos peltomaisemaan. Maasto  on  tasaista  ja 

 maisema melko yksitoikkoista. 

Tieympäristö  on  visuaalisesti ongelmallinen tien korkeusaseman takia. Valtatien geometria  on 
 hyvä. Tiehen rajautuva rakennuskanta  on puutalovaltaista  ja eheää,  mutta  jää  piiloon korkean 

tasauksen takia. Tiejakson kohokohtana  on kirkkoympäristö. 

Taajamakuvaltaan  ympäristö  on pienipiirteistä  ja  yksinkertaisen kaunista. Ongelma  on  rakenteel-
linen.  Tien tasausta  tuskin lasketaan, niin tarpeen kuin  se  olisikin. Ympäristön yleistä viihtyvyyttä 
tulee  sen  sijaan parantaa esimerkiksi ajonopeuksia hidastavin suojatiesaarekkein  ja tienvarsipy-
säköintiä jäsentämällä. 

Tieympäristö 

Taajamakuvan  parantaminen tulee keskittää valtatien ympäristöön  ja  sielläkin keskustajaksolle. 
Parantaminen  on  suuruudeltaan hyvin pienimuotoista. Uusia istutuksia ei erityisemmin tarvita, 

 sillä  vihreys tulee tonteilta. Tieympäristön hoito vesakoita poistamalla  on  tärkeää.  Ullan  liittymää 
voi jäsentää esimerkiksi puuistutuksin. 

Paikall isteiden  ympäristö  on  moitteetonta eikä kaipaa toimenpiteitä. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Valtatie  17  jakaa taajamarakenteen.  Tien 
 tasaus  on  häiritsevän korkealla.  

Kuva  2. Maljasalmen  paikallistien I/ittymää  on 
 parannettu  v. 1994  aikana. Liittymässä tapahtui 

peräänajoja. 



Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	
::  Kunta: 	Polvujarvi  

Taajama: 	KIRKONKYLÄ  LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Asukasluku 	1992 	2010  - .  Pala a 	0  

-  taajamassa 	1850 	2300 
• 	• 	_ 	

•' 	iJ1r1uro 	 viuiaht -  kunnassa 	6011 	5700 
-  O 	 ' 	KTk I 	-  Työpaikat  (koko  kunta) 

aaPornemi 	
3 	Falekaega - alkutuotanto 	869 	400 

" •' Suoi,olui '  —  jalostus 	324 	500 r 	 • 	 uasi 	SOflI apa  • -  palvelut 	849 	1100  (lähde:kunta)  ,  olja 	a 	•  fit 	at Kaavoitustilanne 
ola 8ahmar -  rakennuskaava-alue: tilaa laajentua 

•; 	' 	aouro ' 	aamu 7  •' 	as  orpu - osayleiskaava:  1986, 785 ha 
—. .. 	. Laajentumissuunnat:  itä  ja  etelä 
a;a&I ahsuaKremI _________________________________________________________________________________  

Luonnehdinta  taajamasta  
Taajama  on  syntynyt Polvijärven  ja Mertajärven 

 välissä kulkevan Kirkkojoen varteen,  sen  pohjois-
puolelle. Taajaman ohikulkutienä toimii maantie 

 504. Maisemaltaan  alue  on  vaihtelevaa, vesistön, 
avoimien peltojen  ja  metsien vuorottelemaa, mutta 
suhteellisen tasaista. 
Taajamassa  on  noin  2000  asukasta. Taajama 
kasvaa hyvin hitaasti,  jos  ollenkaan. Uudisraken-
tammen keskittyy paljolti  haja-asutusalueille,  ei 
keskustaan. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  pieni  ja maaseutumainen 
- nauhamainen  rakenne 
-  ei erityisiä maisemallisia arvoja 
- kaavatieverkko  puutteellinen 
- taajamarakenne  pysynyt hyvin koossa 
- Räiskynkorven pohjavesialue 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus  
kevyen liikenteen väylien tarvetta 
liiftymäjärjestelyjä, poikittaisyhteyksien  parantamista 
taajaman liikenneturvallisuussuunnitelma tehty  v. 1991  

Taajaman yleisiä teitä ovat maantie  504  sekä paikallistiet  15781, 15782  ja  15783. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
-  rakennuskanta epäyhtenäistä  ja  rakenne väljä, ympäristö viimeistelemätöntä, ei omaleimaista 
- sisääntuloissa  ja keskustajaksolla  parantamista, nyt avoin  ja  leveä 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa hitaasti. Maankäyffö kehittyy rakennetta tiivistämällä. Tiivistämisrakentaminen  on 

 mittavaa keskustassa  ja  parantaa myös taajamakuvaa. Liikenteen ongelmat liittyvät kevyen liiken-
teen yhteyksien  ja liittymien  parantamiseen. Taajamakuvan parantamista  on keskustajaksolla 

 (saneeraus)  ja  sisään-  ja ohikulkutiellä.  
Luokka:  Il 	 Perustelut:  Taajamakuvaltaan heikko. Liikenneturvallisuudessa 

pieniä parannustoimenpiteitä.  

19  
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Taajama: 	KIRKONKYLA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  nauhamainen,  joka sittemmin  on  laajentunut. Taajaman ohikulkutienä toimii 
maantie  504.  Sisääntuloja ohikulkutieltä  on  neljä. Asutus sijaitsee nauhamaisesti pääraitin 
varrella, jonne myös tärkeimmät palvelut ovat keskittyneet. Ohikulkutie  on  pysynyt irrallaan 
maankäytöstä pienimuotoista teollisuusrakentamista lukuunottamatta. Rakennuskanta  on 

 nuorta, pienimittakaavaista  ja  matalaa. Tärkeitä maamerkkejä  on  tieympäristössä  vähän. Näistä 
mainittakoon kirkko  ja paloasema.  Asutus  on  sijoittunut metsäsaarekkeelle,  jota  ympäröivät 
laajat peltoalueet. Pitäjän tärkeä elinkeino onkin maatalous. 

Kirkonkylän rakennuskaava  on  kattava  ja  ajan tasalla. Osayleiskaava  on  vuodelta  1986  ja 
 vanhentunut. Rakennuskaava-alueella  on  suhteellisen paljon vapaata tonttireserviä, mikä 

mandollistaa  ti  ivistämisrakentamisen  keskustassa. Viimeksi rakennuskaavaa  on  laajennettu 
Ahdin alueelle idässä  ja Kirkkojoen  ympäristöön etelässä. 

Maankäytön kannalta keskustan tiivistäminen  on  tärkeää. Teollisuuden leviäminen ohikulkutien 
varteen  on  hidasta  ja  väistämätöntä. Taajaman toiminnallisuutta tulee kehittää  ja  erityisesti 
kevyen liikenteen yhteyksiä parantaa. Taajamarakenne  on  säilynyt eheänä lukuunottamatta 
irrallisia alueita lähinnä itäpuolella taajamaa. Nauhamaisuutta voidaan katkaista jaksottamalla 
keskustajakso selkeästi muusta tieal ueesta. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVA LLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  maantie  504 (Kuusjärvi -Koli)  on  taajaman ohikulkutie pohjoisessa 
- Kuorevaaran paikallistie  (15781) on  sisään-  ja läpikulkutie kaakossa 
-  Polvijärven paikallistie  (15782) on  sisään-ja läpikulkuväylä  maantieltä  504 
-  Polvijärven kk:n paikallistie  (1 5783) on  sisään-  ja läpikulkutie ja  varsinainen taajamaraitti 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman tiestöä  on  saneerattu  v. 1991.  Taajamaan  on  tehty liikenneturvallisuussuunnitelma  v 
1 991.  Liikenteen ongelmat liittyvät liittymäalueisiin sekä kevyen liikenteen yhteyksiin  ja  ohikulku-
tien poikittaisliikenteeseen. Keskustaraitti  on  pitkä  ja jaksottuu  huonosti. Sisääntulojen määrä 
ohikulkutieltä aiheuttaa ongelmia, samoin lukuisat tonttiliittymät paikallisteillä  15783  ja  15782. 
Pysäköinnin  järjestäminen  on  tarpeen liikkeiden piha-alueilla. 

Keskustan nopeustaso voisi keskustajaksolla olla nykyistä alempi. Liikenneturvallisuuden 
kannalta tien parantaminen kohdistuu ensisijaisesti liittymiin. 

LiikenneturvaHisuusanalyysi 

:..::..:.:. 	Tie  ____ ___________________  
Tie  Pituus  Tien  .Nykyinenft'ileva Veköflinen  asema  I  tty dK  I PP  Valaitu  I Key 	ik  Me.:*: 

(km)  leveys tomqnalnen  ma  suus  osuus  ahk tylik roU$  
(m) I  okka heys (%) .(%) (kpl) (krm'f4) 

________________________ ______________ ______________ (kpVkm) _______ ________ ________  
504 3,69 7,2  seudull.tie/seututie  taajaman  ohikulku  1,9 9 34 1 80 

15781 1,10 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  4,5 100 100 0 50 

15782 0,36 10,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  16,6 100 100 0 50 

15783 3,76 7,0  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  8,2 99 100 0 50  

YhIJ kes-  8,91 7,2  sisääntulo/läpikulku  5,5 62 73 1 62  
kimäärin  

Liikenne  Henkilövahko -onnettomuudet ............  __________ ______ ___________________ poitsin  
TI  Raken KVL KKV  R ka KkKi Kevytl 	I  Kuol Louk l4v.önt Hv  on 

s  (kpl (kpl)  (kl) 1uJLet  
parant  () 	

) (ann/lOG nMcn'i Ofl*fO'  
r m  

VUOSI  km)  kpJ)  
504 1988 1910 2460 8 5 3 1 4 36,8 0,27 12 

15781 1991 780 990 6 0 0 0 0 0 0 1 

15782 1991 2650 3130 4 0 0 0 0 0 0 1 

15783 1991 950 1160 5 6 3 0 6 50,4 0,16 16  

Yht  1400 1760 6,3 11 6 1 10 36,6 0,18 30  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta-
mistoimenpide (kev.Iiik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄ  RISTO 

Taajamakuva  

Polvijärven kirkonkylä sijaitsee metsäsaarekkeen keskellä. Näkymät ulos avaraan suurmaise-
maan avautuvat  vain  paikoitellen. Taajamarakenne  on  pitkä nauha. Rakenne  on  väljä  ja 
maaseutumainen. Keskustajaksolla  rakennukset rajaavat tietilaa.  Tien  linjaus  on  säilynyt 
hyvänä, raittimaisena. Tasaus ei ole ongelmana. Maiseman avautumattomuus, keskustajakson 
ankeus  ja  istutusten puuttuminen sekä ympäristön viimeistelemättömyys ovat taajamakuvan 
negatiivisia asioita. Positiivisia ovat selkeä rakenne, paikoin avautuvat näkymät  ja  hyvä tienvar-
sipuusto sekä yksittäiset vanhat rakennukset. Taajamasta puuttuu vahva ominaisleima. 

Tieympäristö  on sisääntulojaksojen  osalta osin hyvää  ja  osin huonoa. Keskustaraitilla sisääntu-
lotiejaksot ovat hyviä, ohikulkutienä toimivalla maantiellä taas eivät. Ohikulkutien ympäristö  on 

 kokonaisuudessaan yksitoikkoista  ja  kaipaa elävöittämistä. 

Tieympäristön  parantamisen pääpaino tulee pitää keskustaosuudella. Keskustan liikerakentami-
nen parantaa huomattavasti nykyistä taajamakuvaa. Rakentamisen edistyessä keskustajakso 
kaipaa perusteellisen saneerauksen  ja  siinä yhteydessä uusia istutuksia  ja  korkeampi laatuista 
ympäristörakentamista. Sisääntuloteiden ympäristöä voidaan parantaa vaiheittain  ja  vähäisin 
kustannuksin. 

Tieympäristö  

Maantie  504 on tienvarsiltaan pensoittunutta.  Näkymä teollisuusalueelle  on  ankea. Tienvarsia 
tulee raivata, puita ottaa esiin yksittäin  ja  ryhminä sekä ympäristöä jaksottaa esimerkiksi hoitota

-son vaihtelulla.  Keskustan ohittavan osuuden tulee erottua muusta jaksosta.  

Pt 15781 on metsäisessä  ympäristössä kulkeva  tie.  Joki toimii luontaisena porttikohtana etelästä 
tultaessa. Jakso joesta keskustaan voisi olla ympäristöltään korkeampitasoinen.  Tien  ja pt:n 

 15783  liittymä  on  kaunis  ja  herkkä kohta, joka tulee säilyttää nykyisellään.  

Pt 15782 on  avoin  ja  kaipaa uusia jäsentäviä istutuksia.  

Pt 15783 on linjaukseltaan  kaunis.  Tie jaksottuu  hyvin maankäytön mukaan. Keskustajaksolla 
tulee tehdä saneeraus. Sisääntulojaksoilla tarvitaan paikoin lisää istutuksia avaraa tieympäristöä 
jäsentämään. 



Savo-Karjalan tiepiiri  1994  
Kunta: 	Polvijarvi  
Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPARISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Polvijärven  paikallistieltä  avautuu näkymä 	Kuva  2. Keskustajakso  vaatisi  taajamaku  van  
kirkolle. 	 kohentamista.  Tietila  on  avoin  ja  ympäristö  jäsenty- 

mä tOn.  

Kuva  3. Paikallistietä on alkujaksolla  parannettu 	Kuva  4.  Keskustan rakennuskanta  on epäyhte- 
istutuksin. 	 näistä  ja  matalaa.  

Kuva  5. Ohikulkutienä  toimiva  mt  504 on  ympäristö!- 
tään puustoista. 	 tamista. 
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Sri 	
- 	 . 

I 	 - 	 Teasuo 

sikk.ah  L 	 - 	 Royrikuusi 

• 	 ar  - 	Taajaman maankäyttö 
Kejãmnn,eini 	s  kö 	 Asukasluku 	1990 	2010  

-  taajamassa 	1545 	1500 
iDiflK9 	 -  kunnassa 	6700 	6600 

enrioa 	
K;ia  u 	

n  Työpaikat  (koko  kunta) 
- alkutuotanto 	370 	200 

6 	 - 	u 	.1  - jaiostus 	396 	430 
kunmu  I 	 o 	 WV!iUO1) 	r  -  palvelut 	960 	1270 (lähde:pkl) 

"4 	•. 	 Kaavoitustitanne  
mr' 	• 	saki 	

'" 	
<i..ia 	 -  rakennuskaava-alue: laaja, tilaa 

• 	•- 	 - osayleiskaava:  1977,  tarkistettu  1984  (luonnos) 
'raialirs\ 	 • 	 Laajentumissuunnat: koillinen  ja  luode  

'c 	 flerneap 
- 	 - - .. 	 i(  ,rrn -. 	 'i 	om'. _________________________________________  

Luonnehdinta taajamasta 
Hammaslahti  on Pyhäselän  kunnan hallinnollinen 

 ja  palvelukeskus. Taajama sijaitsee valtatie  6:n  ja 
Pyhäselän  järven välissä Joensuun eteläpuolella. 
Taajamaa halkoo rautatie, joka hajottaa eheää 
taajamarakennetta. Maisemakuva  on  metsäistä 
moreenimaastoa. Avoimia peltoja ei keskustassa 
ole. 
Taajamassa  on 1600  asukasta. Kasvu  on  ollut 
suhteellisen voimakasta, nyt hiljentynyt selvästi. 
Pohjois-Karjalan kunnista tiheimmin asuttuja. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  kaupunkimainen, selkeä rakenne 
-  rautatie jakaa taajaman, visuaalisesti 

merkittävä haitta (ylikulkusilta) 
-  kasvaa Joensuun suuntaan 
-  korkea ympäristönhoidon taso 
- taajamalla  selvä keskeisrakenne, laajentunut 

teiden varsille 
-  suunnitelmia liikekeskustan siirrosta 
-  Elovaaran  ja Rähäkkälänmäen pohjavesialueet 

 taajaman länsipuolella 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  taajamaan tehty liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna  1986 
-  rautatie aiheuttaa estevaikutusta, keskustan liittymä laaja  ja  ongelmallinen 
- kattavat kevyen liikenteen väylät 
- meluongelmia ylikulkusillalla  

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  484, 4846, 4847  sekä paikallistie  15687. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- epäyhtenäinen  rakennuskanta, vihreä ympäristö, paljon uusia istutuksia, hoidettu 
-  tiestö hyvää, liittymissä parantamista, ylikulkusilta hallitseva, rakennuksia ehostettu 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa tiivistymällä rakennuskaava-alueen sisällä. Liikenteen ongelmat keskittyvät ylikul-
kusillan  ja keskusliittyman  ympäristöön. Maankäyttö  on  hallittua. Tavoitteena  on  ympäristön  ja 

 toiminnallisuuden parantaminen. Taajamakuvan eteen  on  tehty paljon. Tulokset alkavat näkyä istu-
tusten kasvaessa. 
Luokka:  II 	 Perustelut: Liikenneturvallisuudessa  ja taajamakuvassa viimeisteltä- 

vaa. 
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Taajama: 	HAMMASLAHTI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajama  on  syntynyt  radan  molemmin puolin. Päätie  ja  rautatie risteävät toisiaan. Rautatien 
rakennetta jakava vaikutus  on  hankala sekä toiminnallisuuden että visuaalisuuden kannalta. 
Liikekeskusta sijaitsee  radan  molemmin puolin. Kunta  on  kaavaillut liikekeskustan siirtämistä 
itään päin, jolloin rautatien hallitseva merkitys vähenisi. Asutus  on  pääosin pientaloasutusta. 
Teollisuustoiminnot sijaitsevat  radan  varressa  ja  pohjoisessa. Taajama  on  selkeästi asutustaa

-jama ja  Pohjois-Karjalan mittapuun mukaan hyvin tiheästi asuttu. Pyhäselän toinen päätaajama - 
Reijola -  ja Hammaslahti  kasvavat tosiaan kohti. 

Kuntaan  on  tehty yleiskaava vuonna  1977.  Kaavaa  on  tarkistettu  v. 1984  ja  siitä  on  tehty kaava- 
runko, jota  ei ole virallisesti hyväksytty. Taajama kasvaa Joensuun suuntaan, lähinnä maantei-
den  484  ja  4846  varteen. Rakenne  on  kunnan mukaan tarkoitus pysyttää eheänä eikä tietoisesti 
haluta tehdä nauhataajamaa. Rantatien rakentaminen vaikuttaa kasvusuuntaan. 

Kunnan maankäyttö  on  tällä hetkellä hidasta. Kasvusuunta  on  taajaman kehityksen kannalta 
luonteva  ja  taajama  on  kestänyt hyvin kasvupaineet. Liikekeskustan siirtäminen itään jäsentäisi 
taajaman toiminnallisuutta. Kevyen liikenteen yhteyksiä rautatien yli tulee parantaa. Maankäytön 
tavoitteena  on  ennen kaikkea ydin-  ja liikekeskustan  viihtyisyyden  ja  toiminnallisuuden paranta-
minen. Maankäytön suhde liikenneverkkoon  on  kunnossa. Huomattavaa  on,  että taajaman 
kokoojateinä ovat tärkeimmät läpi-  ja sisääntuloteinä  toimivat yleiset tiet (maantiet  4846  ja  4847). 
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  valtatie  6  (Lappeenranta-Joensuu), joka  on  taajaman ohikulkutienä koillisessa 
-  maantie  484  (Pyhäselkä-Rasivaara)  on  lounaasta kaakkoon kulkeva sisään-  ja  läpikulkutie 
-  maantie  4846 (Haavanpää-Hammaslahti) on  sisään-  ja  läpikulkutie  pohjoisesta valtatieltä  6 
-  maantie  4847 on yhdystie Hammaslanden kuormausalueelle 
- Ketsun paikallistie  (1 5687) on  sisäinen yhdystie pohjoisessa 	- 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan  on  tehty liikenneturvallisuussuunnitelma  1986.  Yleisten teiden osalta kaikille teille  on 
 rakennettu kevyen liikenteen väylät. Keskustan liittymä  on  laaja  ja  huonosti toimiva. Tiepiiri  on 

 suunnitellut kyseiseen kohtaan kiertoliittymää. 

Taajaman liikenteelliset ongelmat liittyvät ylikulkusiltaan (melu, kevytliikenne)  ja  keskustan liitty-
mään (mt  4846/487/4847).  Yleisten teiden merkitys taajaman sisäisinä kokoojaväylinä  on  kes-
keinen. Kiertoliittymä keskustassa tukee ajatusta liikekeskustan painopisteen siirtämisestä  radan 

 itäpuolelle. Samassa yhteydessä keskustan teiden nopeustasoa voitaisiin alentaa kauppajakson 
osalla. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Tie .:  

Te  Pituus  Tn NykynenJtuleva  
j 
 Vrkoren  asema  I y J aIaistl4 Ke bk Nope*s- 

{kn»  leveys  tomtnnane rn  i 	ius uuS aJikhk rajus  
(m)  lu kka heys () () (kp4 knVh 

______________ ______ ______________ (kpVkm) ______ _______ _______________  

484 2,80 8,3  seudull.tie/seututie sisääritulo/lapikulku  6,4 51 58 0 50 

4846 2,70 7,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  6,7 92 92 1 50 

4847 0,36 7,5  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  8,3 12 27 0 50 

15687 1,44 7,0  yhdystie!yhdystie taaiaman  ohikulku  2,7 0 0 0 50  

Yht! kes-  7,30 7,7  sisääntulo/läpikulku  5,9 54 58 1 50  
kimäärin  

I I  .j,, 	.•.  
Liikenne  Henkttovahinco -onnettomuudet  

. 	 ... 	. 
. .:.:. .:...:.: poiisin ....  

Tt  Rakn KVL KKVL  R  kas  Kaikki  Kevytl Kuol  I 	Lou.  Hv -ann  Ry onn  
ta-i  OSUL (kpl) (kpl) kp (tcpl)  aste  theys  
paran  (OnWOO (onn/km' 

maon muudat  
VUOSI  f 	ii 	..:.:..::::.. 	...f.:....:.._:  .*ii*i5i5ii . 	 ...  

484 1978 1950 2090 6 3 1 0 3 30,1 0,21 11 

4846 1978 3150 3340 3 1 1 1 0 6,5 0,07 9 

4847 1978 2120 2160 1 0 0 0 0 0 0 0 

15687 1991 230 400 4 0 0 0 0 0 0 1  

Yht  2060 2220 4,2 4 2 1 3 13,9 0,11 21  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympåristön  paranta
-mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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TAAJA MAKU  VA JA  T!EYMPÄR!STÖ 

Taajamakuva 

Hammaslanden taajamakuva  on  metsäisen  vihreää. Vihreyttä korostaa runsas tienvarsi-istutus, 
jossa lajeina  on  kuitenkin käytetty selkeästi luonnonympäristöstä erottuvia koristekasveja. Avoi-
mia maisematiloja  ja  pitkiä näkymiä  on  keskustassa vähän. Taajama  on  selkeästi asutustaa

-jama.  Kirkko puuttuu kirkonkylältä:  se  sijaitsee puolessavälin Reijolaa  ja Hammaslahtea,  maan-
tien  4846  varrella. Yleisesti ottaen ympäristöstä puuttuu voimakas omaleimaisuus  ja  pitkät 
näkymät. Ympäristö  on  kuitenkin hyvin hoidettua  ja  arvot  sen pienipiirteisyydessä. 

Tieympäristö  on  kokonaisuutena hyvää  ja  vihreää. Tieympäristön raskasta ilmettä voitaisiin 
keventää selkeällä ympäristönhoidon jaksottamisella. Pääteiden osalta rakentaminen tulee 
muuttamaan sisääntulojaksoja merkittävästi. Mittakaavan kannalta tulee rakentamisen alistua 
ympäristön pienipiirteisyyteen  ja  luoda vaihtelua  sen monotonisuuteen. 

Tieympäristössä  on  edelleen hiomista taajamakuvan osalta. Erityisesti pääliittymän ympäristö 
kaipaa toimenpiteitä. 

Tieympäristö  

Maantie  4846  jaksottuu  maankäytön mukaan selkeästi. Istutukset noudattelevat jaksottumista 
luontaisesti. Sisääntuloporttina toimii kaunis paloasema. Ketsun paikallistien liittymästä pohjoi-
seen tieympäristö kaipaa ympäristönhoitoa.  Tien  länsipuolelle  on  tulossa uutta rivitaloasutusta, 
mikä osaltaan keventää suljettua taajamaympäristöä. Rakennukset saisivat näkyä enemmän 
tielle.  Tien  geometria  ja  rytmi ovat hyviä. Istutuksissa  on  paljon perennojakin. 

Maantie  484 on  tasaukseltaan  korkealla. Keskustajakso  on  siisti. Tieympäristössä  on  paljon 
pihlajaa. Mänty-  ja kuusiryhmät sillan  kupeessa elävöittävät kokonaisuutta. Pääpaino ympäristön 
parantamisessa tulee kiinnittää liittymään, ylikulkusiltaan  ja keskustajaksoon.  Istutuksia  on  riittä-
västi. Tieympäristöä voitaisiin keventää muilla ympäristösuunnittelun keinoilla (valaistus, taide, 
pinnoitteet) hienovaraisesti aivan keskustassa, esimerkiksi ylikulkusillan kohdalla. 
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Kuva  1. Sisääntulojaksot  taajamaan  on  onnistu-
neesti parannettu.  

Kuva  2.  Paikoin mahtuu lisää istutuksia tyhjälle väli- 
kaistalle.  

Kuva  3.  Rautatien  ylikulkusillan  ympäristöä tulisi 
viimeistellä.  

Kuva  4.  Jaksoa keskustan liittymä  -  kunnantalo tulisi 
parantaa.  
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Taajama: 	REIJOLA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Luonnehdinta taajamasta 
Taajama sijaitsee valtatie  6:n  varrella Joensuun 
eteläpuolella. Taajaman luonne  on  Joensuun 
asutustaajama. Maisemaltaan alue  on  laajojen 
peltoalueiden  ja  niiden väliin jäävien metsäsaa-
rekkeiden  ja suoalueiden leimaamaa.  Taajaman 
läpi kulkee vanha valtatie  6  ja  kauempana 
rannassa rautatie. Taajama kasvaa jonkin verran. 
Keskustan tuntumassa  on  suhteellisen paljon 
lieveasutusta. Taajamassa  on  noin  1600  asukasta. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
- maaseutumainen asutustaajama 
-  taajaman länsipuolella oleva Mulon kylä 

 on  ollut asuttu  jo  1600-luvulla 
- taajamakehitys  1950-luvulta alkaen 
-  valtatie  6:n oikaisusuunnitelma  olemassa 
- rautatien siirtoa suunniteltu lännestä itään 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  valtatie  6 levennetään  ja  parannetaan paikallisesti lähitulevaisuudessa 
-  Vt  6  parantaminen välillä Papinkangas-Niittylahti, yleissuunnitelma tehty  v. 1989 
-  taajaman liikenneturvallisuussuunnitelma tehty  v. 1986 
- taajamaraitin  tasaus ongelmallinen,  vt  6:n  liittymissä parantamista, taajaman keskustassa 

ajonopeudet liian korkeat, tonttiliittymät  ja  näkymät aiheuttavat ongelmia 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  6  sekä paikallistie  15695. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  rakennukset irti tiestä, tien tasaus korkealla, väljä liikekeskusta 
-  kaunis suurmaisema, paljon peltoalaa, taajamakuvan ongelmat taajamaraitin ympäristössä 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman maankäytön kehittyminen  on  ollut kiinteässä vuorovaikutuksessa tieratkaisuihin. Tämä 
kehitys tulee jatkossakin olemaan keskeinen valtatien  6  ja radan  siirtymisen takia. Tekeillä oleva 
osayleiskaava määrittää toivottavasti laajenemisalueiden painopisteet  ja  -rajat. Liikenteen suuret 
ratkaisut odottavat. Taajamakuvaa tulee parantaa erityisesti taajamaraitilla.  
Luokka:  I 	 Perustelut: Paljon muutoksia tiedossa. Liikenneturvallisuudessa  ja 

taaiamakuvassa  parantamista. 
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Taajama: 	REIJOLA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  nauhamainen  ja  pitkä. Taajamaa sivuaa idässä valtatie  6.  Vanha valtatie  6 
on  taajaman sisäinen läpikulkutie  ja asuntokatu.  Lännessä taajama-aluetta rajaa rautatie. Asutus 

 on  keskittynyt keskustan läpi kulkevan paikallistien varteen, lähinnä  sen pohjoispäähän.  Keski- 
osassa  on  Mulon  teollisuusalue. Palvelut sijaitsevat keskitetysti valtatie  6:n  ja  paikallistien etelä- 
pään liittymäalueella. Asutus  on  sijoittunut luontaisesti peltoja ympäröiville metsäsaarekkeille. 
Taajaman ympärillä  on  suhteellisen paljon tiivistä  haja-asutusta. 
Valtatie  6:n  varrella  on  tiivistä nauha-asutusta, erityisesti välillä Reijola-Niittylahti. Alueen kehit-
tyminen liittyy läheisesti Joensuun kaupungin puolella tapahtuvaan maankäytön kehittymiseen, 
mikä osaltaan lisää paineita valtatien  6  sekä  radan  siirtämiseksi itään päin. 

Alueen vanha yleiskaava  on  vuodelta  1977.  Parhaillaan  on  tekeillä uusi osayleiskaava. Taaja-
man kasvusuuntana  on  länsi  ja kaakko.  Itään asutus ei voi laajentua huonojen pohjaolosuhtei

-den  takia. Länsi kasvusuuntana  on  luonnollinen rannan vetovoimaisuuden takia.  Radan  siirtymi-
nen itään tukee kasvua kyseiseen suuntaan. Yleiskaavaluonnoksessa  on  esitetty liikerakentami-
selle varattuja alueita nykyisen valtatie  6:n  ja Reijolan  paikallistien liittymään. Nykyisen valtatien 
jääminen kokoojatieksi mandollistaa maankäytön kehittymisen tien varteen nykyistä paremmin. 
Kaavassa onkin esitetty asunto-  ja työpaikkarakentamista  tien molemmin puolin. 

Kunnan maankäyttö kehittyy harkitusti. Suuret liikenteen ratkaisut siirtyvät  2000-luvulle. Tällä 
hetkellä kasvu  on  pysähtynyt. Pääpaino tulisi pitää nykyisen taajamarakenteen tiivistämisessä 
siihen asti kunnes liikennejärjestelyt saadaan toteutettua. Taajaman toiminnallisuutta tulisi 
parantaa liikekeskustassa sekä liikenteell isesti keskustaraitilla. 
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 
Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
-  valtatie  6  (Lappeenranta-Joensuu), joka  on  taajaman  ohikulkutienä  idässä  
- Reijolan paikallistie  (15695) on  taajaman sisäinen  yhdystie,  luonteeltaan  läpikulkutie 
- Mulonsalon paikallistie  (15692) on  sisäinen  yhdystie  koilliseen,  Mulonsaloon  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman tieverkko  on  suurten muutosten alaisena. Valtatien  6  parantamisesta  on  tehty yleis- 
suunnitelma  v. 1989.  Hanke  on  hyväksytty  ja  toteutettaneen  2000-luvulla. Suunnitelman mukaan 

 tie  siirtyy nykyisestä  linjauksesta  itään välillä  Papinkangas-Niittylahti.  Hankkeen yhteydessä 
 Reijolan  taajaman kohdalle rakennetaan  eritasoliittymä.  Tätä ennen valtatietä aiotaan parantaa 

 pienimuotoisesti  sitä leventämällä  (kevytliikenteen  järjestelyt,  liittymät, ajoradan leventäminen). 
 Taajamaan  on  lisäksi suunnitteilla nykyisen lännessä kulkevan rautatien siirtäminen itään. 

Senkin toteuttaminen  on  ajankohtaista vasta  2000-luvulla. 
Taajaman  liikenteelliset  ongelmat liittyvät  ohikulkutienä  toimivaan valtatie  6:een.  Varsinaisena 

 taajamatienä  toimiva  Reijolan paikallistie  (15695) on  rakenteeltaan hankala  valtatiestandardinsa 
 takia. Tiellä tulisi tehdä pienimuotoista parantamista,  mm.  kevyen liikenteen yhteyksien koros-

tamista  (suojatiesaarekkeet), liittymien jäsentämistä  sekä ympäristöä parantavia toimenpiteitä 
 (tieympäristön  hoito, tien  jaksottaminen,  uudet istutukset).  

Liikenneturvallisuusanalyysi 

______________ TIe 
Tie  Pituus  N 	yrc.nituteva Vs k Un'r nvyrnau LKIPPJVastu 

_______________  

1ev hik Napeus.  
{k)  teeys tominnaIlinsr  as m boys  osuus o.suus aliklyhk aot*U*  

m)  'uokka _______________ (kpVkrn) (%) (%) (kpi  km/) 
6 5,42 9,5 valtatie/valtatie  taajaman ohikulku  2,0 55 60 1 80 

15692 0,50 6,2 yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  6,0 0 59 0 50 
palv.keskuksessa  

15695 1,80 9,5 yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  7,8 100 100 0 60 
paiv.  keskuksessa 

Yht! kes-  7,72 9,3 tie  pienessä  3,6 62 69 1 73 
kimäärin ______ ______ ________________ palv.keskuksessa ________ ________ ________ ________ ________  

I I I I  

Liikenne Henkilövatunko-onnettomuudet 
poIsln  

Tie  Fken KVL KKVL  Raskas  Kaikki  Kevyti Ktl Louk  14v 	n  lfr atm  
osuus  kpt} (kpl) (kpt (kpt  aste  ttsøis  

parant  (% øm/1OQ (onMcnV «'  

r  vuosi  -.  wo  niuidet  
(kpl)  

6 1978 6350 7440 6 9 0 1 8 14,3 0,33 22 

15692 -  150 140 8 1 0 0 1 735,5 0,40 1 

15695 1985 2790 3380 6 2 1 0 2 21,8 0,22 5 

Yht  5120 6020 6,1 12 1 1 11 62,8 0,31 28 

r  Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  liikenneympåristön  paranta
-mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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TAAJA MAKU  VA JA T!EYMPÄR!STÖ 

Taajamakuva 

Reijolan  taajama sijaitsee Joensuun kaupungin rajan tuntumassa, Pyhäselän järven  ja  valtatien 
 6  välisellä alueella. Taajamaa ympäröivät laajat peltoalueet. Itse taajama sijoittuu metsävyöhyk-

keelle. Näkymät keskustassa ovat suljetut. Rakennuskanta  on pientalovaltaista  ja liikekeskustan 
 osalta uutta, mutta kuitenkin massaltaan pienimuotoista. Asutus  on  irti tiestä eikä rajaa tietilaa. 

Tieympäristön metsäisyys  ja  tien korkea tasaus ovat keskeinen syy siihen, miksi taajamakuva  on 
 ankea, tilaton  ja raskas. Liikekeskustan  ympäristö  on  melko tiivis. Kohta kaipaa parempaa 

ympäristön hoitoa  ja  alueita jäsentäviä ympäristöratkaisuja. 

Tieympäristö  on  ilmeeltään yksitoikkoista keskustan osalta. Paikallistie  on  pitkä nauha,  jota  tulisi 
jaksottaa selkeämmin (portit, hidasteet, ympäristönhoito). Valtatie  6:n  ympäristö  on  miellyttävää, 
avointa maatalousmaisemaa. Valtatien korkea standardi  ja  huonot pohjaolot aiheuttavat korkean 
tasauksen, mikä tekee tiestä jäykän. Ongelma korostuu uuden valtatien rakennuttua  ja  nykyisen 
siirryttyä kokoojatieksi. Erityisesti kun nykyistä valtatietä aiotaan paikallisesti levittää. Suunniteltu 
eritasoliittymä tulee hallitsemaan maisemaa avoimella peltoal ueella pohjoisesta lähestyttäessä. 
Metsäsaarekkeiden  säilyttäminen  on  rakentamisen yhteydessä ensiarvoisen tärkeää. Puro- 
laakso voisi olla taajamaympäristön kokoava voima. 

Taajamakuvan  kannalta paikallistien ympäristön ankeus johtuu rakenteellisista ongelmista. 
Tieympäristön viihtyisyyttä  ja  toiminnallisuutta voidaan  ja  sitä tulee parantaa pienillä toimenpi-
teillä, jotka pienipiirteisessä ympäristössä vaikuttavat merkittävästi taajamakuvaan. 

Tieympäristö  

Valtatie  6:n  lähestymisjakso  etelästä  on linjaukseltaan  suora.  Tien  tasaus  on  korkealla. Reijolan 
liittymäympäristö  on  hieman sekava. Jakso Reijolan paikallistien liittymästä pohjoiseen, Haapa-
joen yli  on  kaunis  ja  selkeästi maiseman kohokohta. 

Reijolan paikallistie  (15695) on ympäristöltään  yksitoikkoinen  ja raskas.  Erotettu kevyen liiken-
teen väylä kulkee paikoin huomattavasti tietä alempana. Tieympäristöä tulisi elävöittää uusin 
istutuksin (muuta kuin koivua)  ja jaksottaa  pitkää suoraa tietä. Tiejakso kaipaa selkeitä portteja. 
Liikekeskustan mainostaulut  ja  huoltoaseman ympäristö ovat sekavia. 

Mulonsalon paikallistie  (15692) on  kaunis, raittimainen  tie. Tieympäristö on  vihreä  ja  kulkee osin 
peltojen keskellä.  Tie  ei vaadi toimenpiteitä liikenteen  tai ympäristönhoidollisia  kannalta. 



Kuva  1.  Valtatie  6 on  korkealla  penkereellä. Tieym-
päristö  on  pääosin avointa  viljelysmaisemaa.  

Kuva  2. Reijolan paikallistie (15695) on  vanha val-
tatie.  Tie on  korkealla  penkereellä.  

Kuva  3.  Paikallistien ympäristöä tulisi viimeistellä 
erityisesti keskustajaksolla.  

Kuva  4.  Paikallistien ilme ei vastaa tien luonnetta 
 taajamatienä.  
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Taajaman maankäytto 
—»»»»  

- 	'-  Asukasluku 	1992 	2010  •kkn 
nipennnim 	 . -  taajamassa 	1173 	1200  

kn  • 
-  kunnassa 	3510 	3500  
Työpaikat  (koko  kunta) 

- - alkutuotanto 	550 	500  
ovuse- . 	. 	-. ••. -  jalostus 	128 	300  

Potson•a 	
Maai 	' 	

• ''° 
-  palvelut 	444 	400 	(lähde:kunta)  

San  Kaavoitustilanne 
• 'eIva 

—  rakennuskaava-alue: kattava, tilaa laajentua  
Ra  asaII — osayleiskaava 	ei ole kirkonkylän osalta 

• 	. 	eataiat Laajentumissuunnat: kaakko  ja  luode 

	

-..-' 	paniemi 
ytvnnena 	 • 	 iaaveiavta 	)T  

Luonnehdinta taajamasta 
Taajama sijaitsee Saimaan vesistöön kuuluvan 
Oriveden rannalla Joensuusta  60 km  etelään. Kir-
konkylä sijaitsee pienen vaaran rinteellä  ja  laella 
peltojen ympäröimänä. Rääkkylä  on  tunnettu  kan-
sanmusiikistaan, herukoistaan ja sipuleistaan. 
Veden ja  rantojen merkitys  on  saaristokunnassa 

 keskeinen. Taajamassa  on 1200  asukasta. 
Taajamassa  on  odotettavissa vähäistä kasvua. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
- kirkonkylämäinen,  kaunis sijainti 
-  korkea ympäristönhoidon taso 
-  syntynyt vesireitin varrelle 
-  teiden risteykseen syntynyt taajama, 

väljä rakenne 
- matkailupitäjä 
-  Rääkkylän pohjavesialue taajaman ulkopuolella 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- liikenneturvallisuussuunnitelma laadittavana 
-  maantie  482  ohikulkutienä,  ei erityisiä liikenneturvallisuusongelmia 
- Paksuniementien (mt  4821)  parantaminen  ja  kevyen liikenteen väylä toteutettu  1992 

 -  maantien  482  varrelle kunta toivoo kevyen liikenteen väylää 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  482  ja  4821  sekä paikallistiet  15566, 15571  ja  15572.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  rakennuskanta epäyhtenäistä, rakennukset irti tiestä, tilaltaan heikko 
- kaunis suurmaisema, pitkiä näkymiä, tiestö raittimaista 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman kasvuvauhti  on  hyvin hidas. Maankäyttö  on  suunnitelmallista eikä aiheuta ongelmia. 
Paksuniemen kehittyminen vaikuttaa eniten taajaman liikenneverkon muutoksiin pitkällä tähtäyk-
sellä. Yleisten teiden osalta tiestö kaipaa uusia istutuksia  ja  viimeistelyä.  

Luokka:  Ill 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia. Vähäistä taajamakuvan kohen- 
tamista. 
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MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajaman keskipiste  on  usean tien risteyksessä, jossa sijaitsevat kunnan palvelut hyvin keskite-
tysti. Taajama  on  rakentunut mäen rinteeseen. Rakenne  on  hyvin väljä keskustaa lukuunotta-
matta  ja  rakennuskanta  on  irti tiestä. Julkisten rakennusten sijoittelu  on  epätavallinen eikä 
noudattele vanhaa raittikylän perinnettä. Suuri massaiset julkisrakennukset peittävät vanhaa 
rakennuskantaa  ja  tärkeitä maamerkkejä, kuten kirkon. Tilamuodostus  on liikekeskustassa 

 heikko. Asuntoalueilla raittimaisuus  ja  rakennusten suhde ympäristöön  on  säilynyt. Teollisuusra-
kentaminen  on  onnistuneesti pysynyt taajaman pohjoispuolella. 

Kirkonkylällä  ei ole osayleiskaavaa. Rakennuskaava  on  kattava  ja  ajan tasalla. Kaavan laaje-
neminen tapahtuu pääosin Koivuniemen alueelle maantien  482  tuntumaan sekä Kankaanrinnan 
alueelle Rääkkylän paikallistien  (15566)  varteen. 

Kunnan maankäyttö  on  suhteellisen hidasta  ja  suunnitelmallista. Erityisiä ongelmia ei ole. 
Paksuniemen kehittyminen vaikuttanee eniten taajaman kasvunäkymiin sekä sitä kautta liiken-
neverkkoon. Alueelle  on  suunniteltu vierasvenesatamaa, matkailuleirintäaluetta  ja uudisasu-
tusta.  Alueelle  on  parhaillaan laadittavana osayleiskaava. Maankäytön tavoitteena tulisi korostaa 
keskustan toiminnallisuuden säilymistä  ja liikekeskustan  tiivistämistä. 
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TIESTÖ  JA LIIKENNETURVA LLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 	 - 
-  maantie  482 (Tolosenmäki -Liperi-Käsämä), joka  on  taajaman ohikulkutie lounaassa 
- maantie  4821  (kk-Paksuniemi) toimii yhdystienä keskustasta pohjoiseen 
-  Rääkkylän paikallistie  (15566) on  taajaman sisäinen yhdystie  ja  asuntokatu 
-  Rääkkylän kk:n paikallistie  (15571) on  sisäinen yhdystie  ja  asuntokatu  kirkon suuntaan 
- Vuorilanden paikallistie  (15572) on yhdystienpätkä pt:ltä 155721 Vuorilahteen,  luoteeseen 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Kirkonkylän paikallisteitä  (15566  ja  15571) on  parannettu  1982,  jolloin pääteiden varteen raken-
nettiin kevyen liikenteen väylät. Viimeisin toimenpide  on  ollut kevyen liikenteen väylien rakenta-
minen maantielle  4821 -  Uusia suunnitelmia tiestön parantamiseksi ei ole. 

Kirkonkylälle  on laadittavana liikenneturvallisuussuunnitelma (1994).  Kunta toivoo kevyen liiken-
teen väylää ohikulkutielle (mt  482),  joka toimii kuntalaisten ulkoilureittinä. Paksuniemen kehitty-
minen saattaa vaikuttaa liikennemäärien kehittymiseen, erityisesti kesäaikaisten liikennemäärien 
kasvamiseen. Tämä tulee ennakoida osayleiskaavatyön yhteydessä. 

Liikenneturvallisuusanalyysi 

	

_____ ____ 	 fie 
Tie 	Puus 	lien 	N 	ent eVd  V k  irn  ar.  n 	Lty- JK/PP Valai 

: 	(km) 	pv 	inn  rnr )iir 	 màti 	osuus osuus  
I (rrj 	lu  <k 	 hays 	(%) 	(%) 

482 3,10 7,0 seudull.tie/seututie  taajaman ohikulku  3,5 12 9 0 80 

4821 2,51 6,5 yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  6,4 95 25 0 50 

15566 1,85 6,5 yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  5,4 50 40 0 50 

15571 1,14 7,0 yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  7,8 100 100 0 50 

15572 1,08 4,8  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  3,7 0 3 0 50 

YhtJ kes-  9,68 6,5 sisääntulo/läpikulku  5,1 50 29 0 60 
kimäärin 

tamis/ 
parant  

vuosi  

482 1961 920 

4821 1992 390 

15566 1982 410 

15571 1982 480 

15572 1961 130 

Yht  550 

U\VL tiasa 
OSUU5 

(%) 

930 5 2 1 

540 5 1 0 

550 6 2 1 

700 8 0 0 

180 2 0 0 

650 5,2 5 2 

'." 
mjaon  
km) 

I!f11'. 	V  
muu 

 (k 

0 2 38,4 0,13 2 

0 1 39,9 0,08 2 

0 2 145,6 0,22 2 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 5 50,5 0,10 6 

4_ Liiken  ne  Henkilövahinko -onnettomuudet 	Kaikki 
________ poLl.sln 

LOIJk Hv  on  
(kpl) 	(kpl) 	(kpl) 	(kpl) 	aste . iitey  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta
-mistoimenpide  (key. liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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TAAJA MAKU  VA JA TIE  YMPÄ  RISTO  

Taajamakuva  

Rääkkylän kirkonkylä sijaitsee kauniilla paikalla vesistön varrella, mäen rinteeseen  rakentu-
neena. Kirkonkylältä  avautuu kauniita  kaukonäkymiä.  Tärkeä vesistö pilkahtaa  vain  harvoista 
kohdista. Rakennuskanta  on  pääosin nuorta  ja  hyväkuntoista. Liikerakennusten suuri mitta-
kaava rikkoo harmoniaa. Vanhat rakennukset jäävät piiloon uusien rakennusten  sijoittelun  takia 
eikä sovi  väljään  rakenteeseen. Keskustassa  pääteiden tilanmuodostus  on  heikko  ja  jäsentymä-
tön. 

Tieympäristö  on  säilynyt  pienipiirteisenä  ja  raittimaisena.  Kaunis  suurmaisema,  vaihtelevat 
 maastonmuodot  ja  tietä  reunustava  hyvä puusto luovat mielenkiintoista  tieympäristöä. Jäsenty-

mättömillä keskustaosuuksilla tieympäristöön  tulisi istuttaa uutta kasvillisuutta  ja  parantaa 
 tiealueiden  hoitoa.  Reunaosat  ovat  moitteettomat.  Kunta  on  itse edesauttanut tienvarsien 

 elävöittämistä  mm.  koululaisten  istuttamilla kukkalaatikoilla  liittymissä. Rääkkylä  on  tärkeä 
 matkailukunta;  siksi  tienvarsienympäristöä  tulisikin kehittää nykyisestä. 

Rääkkylän  kirkkoympäristö  on  valtakunnallisesti arvokas  kulttuuriympäristö. 

Tieympäristö  

Maantien  4821  ympäristö  on  pääosin hyvää.  Syvät  sivuojat  tien  pohjoispäässä  häiritsevät.  Tien 
 tasaus  ja  linjaus ovat hyviä.  Tienvarsi-istutuksina  on  käytetty  pihlajaa  ja  koivua. Keskustan  liitty

-män  ympäristöä tulee parantaa uusilla istutuksilla. 

Kirkon ohi kulkeva  paikailistie  (15571) on  poikkileikkaukseltaan kapea  ja  noudattelee luontaisesti 
maastoa.  Tien  varren kevyen liikenteen väylä  on  osin korotettu  ja  osin erillään.  Maisemaltaan 

 kaunis jakso. Lisää istutuksia sopii paikkoihin, josta ne vielä puuttuvat. Kirkon kohtaa tulee erityi-
sesti korostaa.  Tien länsipäässä  rakennukset rajaavat tietä. Vanha kunnantalo  on  kaunis 

 pääteaihe  tielle. 

Maantien  482  ympäristö  on paikallisteitä sekavampaa Välikaistalla  kasvaa  luonnonmetsää.  Tien 
 tasaus  on  korkealla. Tietä tulisi  jaksottaa ympäristönhoidon  keinoin nykyistä selkeämmin. 

Keskustan  paikallistie  (15566)  rajautuu pientaloasutukseen  ja  avoimeen  peltoalaan,  mikä tekee 
siitä rakennetun. Ympäristö  on  siistiä.  Tienvarsi-istutukset ovat koivua  ja  pihlajaa.  Tonttien 

 hopeapajurivit  luovat vaihtelua.  Lisäistutuksina  voitaisiin käyttää pensaita  ja  yksittäisiä havu- 
puita.  
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Kuva  1.  Tieympäristöön rnahttiisi  lisää  jäsentäviä 	Kuva  2.  Kirkonkylän ympäristö ei avaudu riittävästi. 
istutuksia.  

Kuva  3.  Keskustarakenne  on  väljä. Taustalla kun-
nan talo.  

Kuva  4.  Kirkko  on  vaikuttava maamerkki, jonka 
tuleekin näkyä kauas.  
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Luonnehdinta taajamasta 
Taajama sijaitsee vaaran laella, kauniin suurmai-
seman ympäröimänä. Maisemakuva  on  laajojen 
rinnepeltojen  ja  pitkien kaukonäkymien leimaa- 
maa. Kemie  on  rakenteeltaan pitkänomainen 
nauha. Tohmajärvi  on  kasvava  ja  vireä kunta, 
jossa  on  noin  2000  asukasta. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
- maaseutumainen,  rakenteeltaan hajanainen 
- Onkamo  valtakunnallisesti arvokas maisema- 

alue, joka ollut asuttu  jo  1500-luvulla 
-  kasvaa pääteiden varsille 
-  hajanainen maankäyttö 
- Kemie  kunnan päätaajama (kirkonkylä)  

I  Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 	
- 	I  

-  Kemien  keskusta jäsentymätön (mt  490)  
-  kevyen liikenteen väylien tarvetta asutuksen laajentuessa 
- mt  490  muuttuu kantatieksi  70  
- liikenneturvallisuussuunnitelma  vuodelta  1988  

Taajaman yleisiä teitä ovat mt  486, 490  sekä  pt 15596.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- taajamalla  hieno sijainti, kaunis suurmaisema  ja  pitkiä kaukonäkymiä 
- paikallistiet  kauniita, keskusta sekava  ja tietilaltaan  väljä, ei rajaudu rakennuksiin  

I  Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 	 I  
Taajaman maankäyttö  on  hajanaista eikä selkeää painopistealuetta ole. Rakenteen kasvaminen 
useaan eri suuntaan aiheuttaa liikenteellisiä tarpeita. Hajanaisuus hajottaa myös taajaman toimin-
nallisuutta  ja  palveluja. Taajaman keskusta vaatii saneerauksen. Sisääntulojaksoilla ympäristön 
parantaminen  on  myös tarpeen.  
Luokka:  I 	 Perustelut:  Maankäyttö  ja taajamakuva  ongelmana. Kevyen liiken- 

teen yhteyksissä parantamista. 
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Taajama: 	KEMIE 	 LIIKENNEYMPARISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi ENET  KAUPUNGIT 

MAA  NKÄ  YTTÖ  JA RA KENNETTU YMPÄ  RISTO  

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät  

Kemien  taajama  on Tohmajärven  hallinnollinen  ja  kaupallinen keskus. Palvelut sijaitsevat 
keskustassa melko hajanaisesti. Keskustassa  on kerrostaloasutusta  ja sen  ulkopuolella oma-  ja 

 rivitaloasutusta. Taajamarakenne  on  pitkä, sittemmin hajonnut nauha. Kemie  on  tyypillinen 
risteystaajama. Rakennuskaava-alueen sisällä  on  tilaa laajentua  ja  tiivistää rakennetta. 
Varsinaisen keskustan läheisyydessä  on  kaksi lieveasutusaluetta: Asemankylä  ja  Risteen  alue, 
jotka ovat syntyneet poikkeusluvin. Rakennuskanta  on  nuorta  ja  hyväkuntoista. Julkiset palvelut 
ovat keskustassa kattavat.  Kemien  rakennuskaava ajan tasalla.  Kemien,  Onkamon  ja  Tikkalan 
osayleiskaavat ovat kunnanvaltuuston hyväksymät  23.3.1992.  Kaavan mukaiset uudet pienta-
loalueet sijoittuvat Postilanvaaraan, Lähderinteen alueelle Kirkkotien eteläpuolelle, Kemientien 
varteen, Porthanin rinteeseen  ja  Tuorsalon  alueelle. Uudet teollisuusalueet  on  keskitetty entisen 
viereen Kiteentien varteen. Kaavassa  on  lisäksi osoitettu jonkin verran uutta rakentamista 
keskusta-alueelle. 

Keskustassa rakennuskaava  on  huonosti toteutunut. Tiivistämisrakentamiseen olisi tilaa huomat-
tavasti. Uusi osayleiskaava tähtääkin rakenteen tiivistämiseen Maantie  490  aiheuttaa ongelmia 
(muuttuu kantatieksi  70)  läpikulkuliikenteen  ja  estevaikutuksen  takia. Taajamassa yhteistyö 
kunnan virkamiesten  ja  tienpitäjän  välillä  on  erityisen tärkeää maankäytön  ja  liikenteen ongel-
mien ratkaisemiseksi. 
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Taajama: 	KEMIE 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko  

<emien  alueen yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  maantie  486 (Lepikko-Tohmajärvi),  joka  on  taajaman ohikulkutie luoteessa 
-  maantie  490 (Onkamo-Värtsilä) on yhdystie  kaakkoon  ja  luonteeltaan läpikulkutie 
- Tohmajärven paikallistie  (15596) on  varsinainen taajamatie, asunto-  ja kauppakatu  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan  on  tehty liikenneturvallisuusselvitys  v. 1985,  jossa esitettyjä toimenpiteitä ei kaikkia 
ole toteutettu. Kevyen liikenteen väylä Purtovaarasta Kemieen maantielle  490 on  valmistunut 

 1994.  Maantie  490  muuttuu kantatieksi  70.  Kyseinen  tie  aiheuttaa eniten ongelmia. 

Taajaman liikenteelliset ongelmat liittyvät keskustan suurehkoon läpikulkuliikenteeseen maan-
tiellä  490. Rajaliikenteen  vilkastuminen  on  lisännyt läpikulkuliikennettä entisestään. Keskustan 
liikenneympäristö  Kemiessä  on  sekava  ja jäsentymätön.  Alue kaipaa taajamakuvan kohenta-
mista  ja  vaatii kokonaisvaltaisen saneerauksen. 

Liikenneturvallisuusanalyysi 

_______ Tie ____  _______________________  
Tien  Nykynon/tuleva Vekothnen  a-erna' Lttty  [JK  /  pp  Valastu  Key  hk  Nopsvs-  I 

(km)  leveys  tomnnaI1inen  mali  osUuS  osuus  alik fyhk rajoits  
m)  luokka  hays  (%) (%)  4p)  (knh 

__________________________ ___________ (kpVkm)  

486 2,78 8,7  seuclull.tie/seututie  taajaman  ohikulku  3,6 0 16 0 60 

490 3,82 11,0  seudulltie/kantatie  taajaman  ohikulku  3,9 64 63 1 60 

15596 6,19 7,3  yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  7,4 83 47 0 50  

YhtJ kes-  12,79 8,7 5,5 59 45 1 55  
kimäärin _________________ ____________ ________ ______ _______ ________ ________ 

_____ ____ 
-- 

- Llikenne HenKllovahu'ko-onnettomuudet  

Te  Raken KVL KKVL  Raskas Kak Ve  ytL Kuot. Lo4Jk. onn  H. -onn  tiet 	oi- 

tami  osuus  kpl) (kpl kpI kp  •5  tulleet  

par  nt (%) 4dIWIOO (onn'knv OI1O 
flton muude  

486 1972 1160 1270 10 0 0 0 0 0 0 4 

490 1993 1520 1840 12 5 3 0 5 47,2 0,26 14 

15596 1988 1040 1190 2 2 0 2 2 17,0 0,06 8  

Yht  1210 1400 7,7 7 3 2 7 22,3 0,11 26  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympåristön  paranta-
mistoimenpide (kev.liik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Tohmajärven keskustaajama  sijaitsee luonnonkauniilla alueella, vaaran laella. Maisemakuva  on 
 monimuotoinen rinnepeltoineen  ja pitkine näkymineen. Maisemaltaan edustavimmat  alueet ovat 

Postilanvaaran  ja  taajaman pohjoisosan alavan suoalueen välillä, Kemienmäki sekä  Nymanin 
 alue. Kaunis suurmaisema antaa alueelle vahvan ominaisleiman. Hyvää ovat taajaman sisääntu-

loteiden loppupäät, jossa tiestö  on  säilynyt raithmaisena. 

Keskustan rakennuskanta  on  uutta  ja  siksi melko yksitoikkoista. Tilan muodostus  on  heikkoa 
ydinkeskustan alueella: laajat asfalttipihat liittyvät suoraan tiehen eivätkä rakennukset rajaa tieti-
laa. Ympäristönhoidon taso  on  heikko. Tieympäristöstä puuttuvat istutukset  ja  huolelliset yksi-
tyiskohdat. Kruununtietä  (pt 155969  tulisi kehittää maisematienä.  Tien  varteen tehty kevyen 
liikenteen väylä ei tieteknisesti ole  kovin  onnistunut avo-ojien  ja  paikoin jyrkkien sivuluiskien 
takia. 

Taajamakuvan  kannalta keskustan  ja sisääntuloteiden  ympäristön parantaminen  on  tärkeintä. 

Tohmajärven  rautatieasema ympäristöineen, Tohmajärven kirkkomaisema sekä  Kemien  kylän 
vaara-asutus ovat valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä. 
Vanha Karjalan valtatie Kuopiosta Tohmajärvelle  on  rakennettu  1780-luvulla. Kyseinen tiejakso 

 on  Tohmajärvellä  hyvin säilynyt. Tiejakso  on  valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen 
kohde. 

Tieympäristö 

Tohmajärven paikallistie  (15596)  jaksottuu  hyvin ympäröivän maankäytön  ja  kasvillisuuden takia. 
 Tien  eteläosan  linjaus  ja  tasaus ovat hyviä. Leveällä viherkaistalla olevia istutuksia tulee uudis-

taa. Osan matkaa tieympäristön vesakoita tulee siistiä. Tiejaksolla  on  kauttaaltaan hienoja 
näkymiä. Keskustajakso kaipaa istutuksia  ja tieympäristön  kokonaisvaltaista saneerausta. 

Maantie  490 on  maisemaltaan  kaunis, mutta kaipaa selkeämpää jaksotusta  ja  korkeampaa 
ympäristön hoidon tasoa. Tietä halutaan kehittää ns. maisematienä. Taajaman kohdalla ympä-
ristön pääpaino tulee osoittaa liittymiin  ja  näkymien avaamiseen  ja tieympäristössä luotaviin 
kohokohtiin, esim. ympäristötaiteeseen  tai  rakennuksiin.  

Mt 486  kaipaa lähinnä parempaa ympäristön hoitoa  ja Tohmajärven  asema-alueella lisää istu-
tuksia välikaistalle. 



Kuva  1.  Keskustajakso  tulisi saneerata.  Kuva  2.  Keskusta  on  tilaltaan  heikko. 

Kuva  4. Välikaistalta  puuttuvat  ist  utuks  et.  
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Luonnehdinta  taajamasta  
Taajama  on  syntynyt vaaran tuntumaan  Lastujär-
yen  ja  Varpulinlanden  itäpuolelle. Ympäristö  on 

 metsäistä. Taajama  on  rakenteeltaan väljä  ja 
 pienipiirteinen.  Asukkaita  kirkonkylällä  on  noin 

 800. Kasvunäkymät  ovat vähäiset. Taajaman läpi 
kulkee  puutavarakuljetuksia  ja  siten paljon 
raskasta liikennettä. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  pieni  ja  maaseutumainen 
-  selkeä rakenne, kanden tien varteen 

kasvanut  
- vaarataajama 
- Koveron rinnekylä  kirkonkylän pohjois- 

puolella periytyy  1500-luvulta  
-  kasvaa  kirkonkylälle  ja  Koveroon 

kantatie  74:n  tuntumaan  
- Metonlammen pohjavesialue  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  kevyen liikenteen väylän jatkamista maantiellä  496,  paljon raskasta liikennettä 

 -  taajaman  liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v. 1992 
-  taajaman  ohikulkuvaraus  purettu, uusi suunnitelma jatkaa  teollisuustietä  pohjoiseen, 

tulee kaavaan  
-  keskustan  tieympäristö  kunnostettu  1993-94  

Taajaman yleisiä teitä ovat maantie  496  sekä  paikallistiet  15625  ja  15627. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
-  nauha-asutus, rakennukset rajaavat tietä, väljä rakenne,  pienipiirteinen  ympäristö  
- tieympäristö  pääosin hyvää, kaipaa  ympäristönhoitoa  ja  keskustan osalta  jäsentämistä  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa hyvin hitaasti nykyisen rakenteen sisälle. Maankäytön kannalta kasvaminen  Kove

-roon  vie  painopistettä pois  kirkonkylältä.  Kaksi keskustaa  on  pienelle kunnalle liikaa. Liikenneturval-
lisuudessa ei suuria ongelmia.  Taajamakuvan  parantamista  on  keskustassa,  mm. pysäköinnin 

 järjestämisessä  ja  tieympäristön  hoidossa.  
Luokka:  Ill 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia.  Taajamakuvassa viimeisteltävää.  

Kevyen liikenteen yhteyksissä parantamista.  
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MAANKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  kahta tietä mukaileva nauha. Taajaman keskipiste  on  teiden liittymässä, 
missä sijaitsevat tärkeimmät liike-elämän palvelut. Muut palvelut  ja  asutus sijaitsevat nauhana 
ristikkäin olevien pääteiden varrella. Ympäristö  on  pienipiirteistä. Taajamalla  on  kaksi painopis-
tealuetta: kirkonkylä  ja Koveron  alue pohjoisessa kantatie  73:n  tuntumassa. Koverolla  on  perus-
palvelut  ja  vähän yritystoimintaa. 

Kirkonkylällä  on  rakennuskaava, jossa  on  runsaasti vapaata tilaa laajentua. Kirkonkylälle  on 
 tehty yleiskaavarunko, joka  on  vanhentunut. Uutta osayleiskaavaa ollaan käynnistetty kirkon-

kylä-Koveron alueelle. Suuria maankäyttöpaineita ei ole. Kirkonkylä tiivistyy nykyisen rakenteen 
tuntumaan lähinnä länteen. Liikekeskustassa huoltoasemarakennus koulutien välittömässä 
läheisyydessä ei ole toteutunut. 

Kunnan maankäyttö  on  hidasta  ja  suunnitelmallista. Ohikulkutievarauksen kohtalo yleiskaavassa 
 on  ratkaisematta. Toiminnallisuuden kannalta taajaman sisällä tarvitaan kevyen liikenteen yhte-

yksien parantamista.  Raskas  liikenne aiheuttaa viihtyvyys-  ja turvallisuushaittaa.  Uuden 
osayleiskaavan päätavoitteena tulee olla kirkonkylän elinvoimaisuuden  ja  toiminnallisuuden 
parantaminen. Koveroa tulee kehittää selkeästi kirkonkylälle alistuvana keskuksena. 
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
-  maantie  496  (Hoilola-Kovero)  on  taajaman sisään-  ja  läpikulkutie  luode-kaakkosuunnassa 
- Tuupovaaran-Huosiovaaran paikallistie  (15625) on  sisääntulotie  lännestä  
- Tuupovaaran-Kinnasniemen paikallistie  (15627) on  sisääntulotie  idästä 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman tieverkko  on  selkeä  ja  pienipiirteinen.  Taajamaan  on  tehty  liikenneturvallisuussuunni-
telma  v. 1992,  jossa esitetyt toimenpiteet  on  toteutettu  v. 1 993  aikana. Kirkonkylän toiminnalli-
nen painopiste  on  pääteiden  liittymä. Yleiset tiet ovat taajaman  kokoojakatuja.  Tämä  on  ongel-
mallista kirkonkylän läpi tapahtuvan runsaan raskaan liikenteen takia. Aikaisemmin  kaavoissa 

 esitetty  ohikulkutievaraus  on  nyttemmin hylätty.  Sen  sijaan  on  mietitty  Teollisuustien  jatkamista, 
mikä poistaisi suurimman osan raskaasta kylän läpi kulkevasta liikenteestä. Kevyen liikenteen 
yhteyksien tarvetta  on  maantiellä  496  Koveron  suuntaan. 

Taajaman liikenteen ongelmat ovat toistaiseksi pienimuotoisia. Raskaan liikenteen lisääntyessä 
 Teollisuustien  jatkamista  ja  raskaan liikenteen ohjaamista  sinne  tulee kiirehtiä. 

Kuljetukset lisääntyvät tulevaisuudessa Niirala-Uimaharju-yhteyden takia.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Tic _______________ ________  

Tie  Pituus  Tien  Nyky1nert/tuleva Verkonr  asema  tymt1HctPP .:øi$tuev.i1k kpeus:  
(km)  leveys  tomnnaUtnen  hey  oSUUS Otu aidcfyhk  rajoitus  

(m)  luokka  (kpVkm {%) %) (Jpl)  (km/h) 
496 2,50 7,2 kokoojatie/seututie sisääntulo/läpikulku  6,4 72 75 0 50 

15625 0,70 6,0 yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  5,7 28 69 0 50 

15627 1,00 6,0 yhdystie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  6,0 47 66 0 50 

15629 1,86 6,5 yhdystie/yhdytstie sisääntulo/läpikulku  5,9 0 58 0 50 

YhtJ kes-  6,06 6,6 sisääntulo/läpikulku  6,1 41 68 0 50 
kimäärin _________ ________ ________ _________ _________ 

. I  

Liikenne Henki  lövah jrikoon riettom  uudet  

Raken  R  Kaikki  Kevyti KuoL  
osuus  (kpl) (kpl) kpi)  Q  asia tiheys  

parant  (%) oWWO (nnkm/  
)t vuosD  vuosi  

496 1979 980 1100 7 1 1 0 1 22,4 0,08 2 

15625 1979 140 230 8 0 0 0 0 0 0 0 

15627 1991 190 240 7 0 0 0 0 0 0 0 

15629 1971 410 540 8 0 0 0 0 0 0 0 

Yht  580 690 7,4 1 1 0 1 9,2 0,03 2 

Rakentamis/parantamisvuosi  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä  liikenneympäristän  paranta
-mistoimenpide (kev.Iiik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA  MA KU VA JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Tuupovaaran  kirkonkylä sijaitsee  maisemaltaan  raskaassa ympäristössä. Ympäristö  on 
 metsäistä  ja  pienipiirteistä.  Rakenne  on  väljää. Rakennuskannan uudet  liikerakennukset  sijaitse-

vat  hallitsevasti pääteiden  risteyksessä. Niiden eteen sijoitetut  pysäköintialueet  ovat  taajamaku-
vallisesti  heikkoja  ja  pienipiirteiseen  ympäristöön nähden liian laajoja.  

Tieympäristö  on  vaihtelevaa  ja  pienipiirteistä.  Vähäiset avoimet  peltoalat  ovat  taajamakuvan 
 kannalta tärkeitä. Teiden tasaus  on  paikoin liian korkealla.  Paikallistiet  ovat maantietä  pienipiir-

teisempiä ympäristöltään. Pääteiden tieympäristö  on  parannettu vuosien  1993-94  aikana. 
Teiden varsiin  on satsattu  paljon.  Taajamakuva  paranee istutusten kasvaessa. Ongelmana  on 

 edelleen  tiealueen  leveys suhteessa  rakennuskantaan  sekä piha-alueiden  jäsentymättömyys. 

Taajamakuvan  kannalta kirkonkylässä tehtävät ympäristö toimenpiteet ovat pieniä. Päähuomio 
tulee kiinnittää  keskustajaksolle, pysäköinnin  järjestämiseen,  liittymäalueen jäsentämiseen  ja 

 paikkaavien  istutusten lisäämiseen.  Sisääntulojaksoilla  selvitään  ympäristönhoidon  toimenpitein.  

Kirkonkylälle  tulisi laatia  ympäristönhoitosuunnitelma,  jossa alueita käsiteltäisiin kokonaisuuk-
sina.  

Tieympäristö  

Maantie  496 on linjaukseltaan  suora.  Tien  tasaus  on  osin korkealla. Ojien täyttäminen  on  tehty 
 välikaistojen  istuttamisen yhteydessä osin, mutta edelleen avo -ojat  häiritsevät kokonaisuutta. 

 Tieympäristö  kaipaa uusia istutuksia alku-  ja  loppuosalla.  Tien eteläpäässä  jokivarren ympäris-
tön  siistiminen  on  tarpeen,  sillä  se on  tärkeä  porttikohta. Liikekeskustan  ympäristössä  on  paran-
tamista lähinnä piha-alueissa. 

Paika/listie  15627 on  raittimainen  ja  kapea.  Tien  alkuosa keskustasta itään  on  siisti  ja  hoidettu. 
Loppupäässä  tieympäristössä  tulee hoitaa  vesakkoa  ja  ottaa puita esiin  selkeiksi  ryhmiksi.  



Savo-Karjalan  tiepliri  1994 	::r  Kunta: 	Tuupovaara 
Taajama: 	KIRKONKYLA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Keskustan avo-ojat  on  nyttemmin paran-
nettu täyttämällä  ja istutuksin. 

Kuva  2.  Keskustajaksolla  on  edelleen parantamista; 
erityisesti  liittymäalueilla  ja pihoissa. 
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Kunta: 	Valtimo 	
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Luonnehdinta  taajamasta  
Taajama sijaitsee valtatie  1 8.n  varrella Haapajär-
ven  ja  Valtimojärven  välisellä kannaksella. Taaja-
man luonne  on  kirkonkylämäinen.  Rakenne  on 

 pitkä  ja  tiivis nauha.  Maisemakuvaa  hallitsevat 
laajat  peltoalueet  ja  vesistö. Ympäristö  on  hyvin 

 hoidettua.  Taajaman asukasluku  on  noin  1400. 
 Odotettavissa  on  vähäistä kasvua. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  säilyttänyt perinteisen ilmeensä  
-  valtatie  ja  luonnonolot  

rajaavat  taajamarakennetta 
-  paljon valtakunnallisesti arvokkaita 

maisema-alueita kunnassa  
- kirkkoympäristö  ja  vanha keskusta 

valtakunnallisesti arvokkaita ympäristöjä 
 - Juposärkän pohjavesialue  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 	 - 	- 

-  valtatie  18  ohikulkutienä,  rautatie  ja  valtatie hajottavat rakennetta  
-  ongelmat valtatiellä  ja  rautatien  ylityskohdissa (liittymät, tasoliittymät,  nopeudet, melu) 

 -  taajamaan ei ole tehty  liikenneturvallisuussuunnitelmaa 
-  kevyen liikenteen yhteyksissä  ja  poikittaisyhteyksissä  parantamista 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  18,  maantiet  5284  ja  5285  sekä  paikallistie  15941.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
-  rakennukset rajaavat tietä, eheä  ja  kaunis ympäristö, ympäristön hoidon taso korkea 

 - Valtimon paikallisraitti  kaunis,  tilaltaan  hyvä, ongelmat valtatien ympäristössä 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa hyvin hitaasti nykyisen rakenteen sisälle. Liikenneturvallisuuden kannalta kevyen 
liikenteen väylien jatkaminen  on  tärkeää.  Taajamakuvan  kannalta  kantatien  pitkä suora ympäristö 
tulee elävöittää  ja  jaksottaa.  Vanha  raitti  kaipaa uusia toimintoja  ja  restaurointia.  

Luokka:  Il 	 Perustelut:  Liikenneturvallisuusongelmia.  Keskustassa  viimeisteltä- 
_________ 	 vää.  Maankäyttö  hajonnut.  



Savo-Karjalan tiepiiri  1994  
Kunta: 	Valtimo 	 _________  
Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 





Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	::cr  Kunta: 	Valtimo 	 ________  
Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

TIES TO JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä: 
-  valtatie  18  (Joensuu-Kajaani)  on  taajaman ohikulkutienä pohjoisessa 
- maantie  5284  (Valtimo-Kivivaara)  on sisääntulotie koillisesta 
-  maantie  5285  (Valtimo-Lotma)  on sisääntulotie  lounaasta 
- Valtimon paikallistie  (15941) on  sisääntulo-  ja läpikulkutie ja  taajaman kaupparaitti 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajaman tieverkko kytkeytyy läheisesti maankäyttöön  ja taajarnan  toiminnallisuuteen. Taaja-
massa ei ole liikenneturvallisuussuunnite? maa. Ongelmat liittyvät ohikulkutienä toimivaan valta- 
tiehen  18  sekä rautatiehen. Nämä molemmat jakavat taajamarakennetta  ja  aiheuttavat poikit-
taisyhteyksien tarvetta. Valtatie  ja  rata  aiheuttavat meluongelmia. Ongelmallisinta ovat valtatien 
liittymät  ja  rautatien tasoliittymät. Taajamassa  on  tarvetta jatkaa kevyen liikenteen väyliä  mm. 
Valtimon paikallistiellä.  Keskustassa tarvitaan myös pysäköintialueiden jäsentämistä. 
Taajamassa  on  paljon liikenteellisiä ongelmia, jotka liittyvät ohikulkutiehen  ja  taajaman maan-
käyttöön  ja sen  kehittymiseen. Taajamaan tulee tehdä liikenneturvallisuussuunnitelma  ja tieverk-
koselvitys  uuden, tarkistettavan osayleiskaavan pohjaksi. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Te Pauus  Ten Nykynen/tuev VerkoUinenasma Ltty  JK!  PP VaiastufKv1K Nøpeus  
(km) 'eveys toiminnalIner mafl  osuus osuus alilc/y#k taQitus  

(m)  1utkka heys  (iø)  (%) (kpl) (knfh  

18 4,85 10,5 valtatie/valtatie  taajaman ohikulku  2,5 61 67 1 80 

5284 160 7,0 kokoojatie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  4,4 0 11 0 60 

5285 0,40 6,5 kokoojatie/yhdystie sisääntulo/läpikulku  0 0 39 0 80 

15941 2,98 7,1 yhdystie/yhdystie sisääritulo/läpikulku  7,0 98 77 0 50 

Yht! kes-  9,83 8,7 sisääntulo/läpikulku  4,1 60 60 1 68 
kimäärin  

Ka kki Liikenne Henkllövahinko -onnettomuudet  
.; 

KVL.. .....XKVL  Raskas  
- 

Kalkki 
________ 

Kevyll  
_______ 

Ku 	I 
..-.-- 

Louk 
_______ 
Hv-onn 

------ 
 Hv-onr 

poi In  
Rn.. 
tam  osuus (kpl) (kpl) (kpl) 'kpF)  aste ttheys  tu  
paant  (onn/100 (onrVkrn/ nnet 

oSi I  rnjaon vuos) moudet 
.......... . (kpl)  

18 1968 1850 2360 8 4 1 1 3 24,4 0,16 7 

5284 1987 620 640 8 1 1 0 1 55,5 0,13 3 

5285 1991 410 550 8 0 0 0 0 0 0 0 

15941 1985 480 590 3 4 4 0 4 153,6 0,27 12 

Yht  1180 1470 6,5 9 6 1 8 67,6 0,18 22 

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty merkittävä liikenneympäristön  paranta-
mistoimenpide  (key. Iiik.väylän  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen) 
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄ  RISTO 

Taajamakuva 

Valtimon  kirkonkylä sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla vesistön välisellä kannaksella. 
Kirkonkylä  on  sijoittunut metsäsaarekkeeseen pienelle harjulle. Kylää ympäröivät laajat peltoalu-
eet  ja  vesistö. Maisemaltaan alue edustaa Vaara-Karjalaa parhaimmillaan. Keskusta  on  säilynyt 
perinteisen pienipiirteisenä. Rakenne  on  tiivis, rakennuskanta eheää  ja  rajaa kauniisti tietilaa. 
Kirkonkylässä  on  paljon maiseman arvoja, jotka ovat säilyneet. Rakentamisen suhde ympäris-
töön  on  luontainen  ja  onnistunut. Kirkonkylän alue  on  osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi 
ku Ittuuriympäristöksi. Taajamassa  on  havaittavissa rakennuskulttuurivaikutteita myös Pohjan-
maalta. 

Rakenteellisesti ongelmia aiheuttavat rauta-  ja  valtatie ovat myös visuaalinen haitta,  sillä  ne ovat 
mittakaavallisesti  ja linjaukseltaan pienipiirteisessä  ympäristössä liian hallitsevia. Herkkään 
ympäristöön, missä luonnonolot rajaavat taajamaa, olisi  tullut  tehdä kyseistä ympäristöystävälli-
sempi ratkaisu. Nykyinen  on  aikanaan sopinut ympäristöön, mutta ajan  ja  kasvun myötä virheet 
korostuvat  ja  mittakaava  on  muuttunut. 

Parasta ympäristössä  on raitin  luonne  ja  eheä rakennuskanta, tiivis katutila  ja  kauniit näkymät. 
Ympäristö  on  yleisesti ottaen vihreä  ja  omaleimainen. Taajamaan  on  valmistunut kulttuuriympä-
ristön hoitosuunnitelma keväällä  1 994. Valtimon  kirkonkylä  on  osoitettu valtakunnallisesti arvok-
kaaksi kulttuuriympäristöksi. 

Taajamakuvan  kannalta valtatien ympäristö kaipaa kohentamista  ja jaksottamista  sekä Iiittymien 
havainnollistamista. Pienipiirteinen raitti tulee säilyttää nykyisellään.  Tien poikkileikkaus  tulisi olla 
kapeampi  ja  siihen tuoda uusia istutuksia keskustajaksolla. Aivan ydinkeskustassa raitti tarvitsee 
siis kevyen saneerauksen  tai  paikallisia kohentamistoimenpiteitä. 

Tieympäristö  

Valtatie  18:n  ympäristössä tienvarsia tulee siistiä  ja  ympäristöä jaksottaa nykyistä selkeämmin. 
Liittymät, erityisesti kirkonkylän sisääntulot, tulisi istuttaa  tai  muuten erottaa selkeästi. Ympäris-
tön sekavuus voidaan parantaa ympäristönhoidon keinoin. 

Valtimonpaikallistien  (15941)  ympäristö  on  kaunista. Paikoin tien tasaus  on  korkealla. Sisäntulo-
jen päädyissä ympäristöä tulee siistiä vesakoita raivaamalla. Keskustajakso tulee kaventaa  ja 
sinne  istuttaa lisää puita. Jatkettavat kevyen liikenteen yhteydet tulee tehdä ympäristöä sääs-
täen, räätälintyönä. Tienparantaminen tulee yhdistää muihin kirkonkylällä tehtäviin suunnitelmiin 

 ja  toimenpiteisiin. Keskusraitin arvojen takia eteneminen pienin askelin  on  tärkeää. 



Kuva  1.  Keskusraitti  on  ilmeeltään perinteinen.  Kuva  2.  Tietila  on  liian leveä.  Keskusjaksoa  tulisi 
parantaa hienovaraisesti.  

Kunta: 	Valtimo 	
Savo-Karjalan  tiepiiri  1994 	

:: • .: i.i  III  

Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPARISTON  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  3.  Taajaman  ohikulkutienä  toimivan valtatien 
 18  liittymät  ovat  liikenneturvallisuudeltaan  hankalia.  

Kuva  4.  Sisääntulojaksot Valtimon paikallistiellä 
 ovat kauniit.  

Kuva  5.  Sisääntulojaksot Valtimon paikallistiellä  ovat 
kauniit.  

Kuva  6.  Kunnantalo  on  taajamakuvallisesti  hallitseva 
monumentti, jonka mittakaava ei vastaa  pienipiir

-teistä ympäristöä.  
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

s  
:  

5a  
- 	 Kankaankyli 	 .  'S 

. 
- 	\ 	Satt  •'-:- 	

, 	 -'- 	. 	-' 	- — 	 .  ROla. 0 14 	WI  ) 	 4.  . ik.akang  S 	- 	 _Sf_____\  
Sac  - 

Suonpaa 	' -: 	
Ja,l9aar 

(' 	F?3vaara 
-, 	-' 	 " 	L  -  

3 	Pat 	' 	-. - 
Mar1omak 	/ 	Sun  ella 	* 	 Li..  Van.Oko 	 - 	-  _S 	r - 	'.___--. - -  

4k 	 _S&kak -I 	
.. 	 ItSi 	-. '.- 	 '-:- • 	I 	' 	 .  

hdenp& 	 •i4OtS1IO 	- 	- 
Taajaman maankäyttö 

' 	•  
II  Asukasluku 	1990 	2010 - 	- 	'- 	- 	- I 	, 

1  
-  taajamassa 	420 	500 

Pejonnimi - - 	kaurita 	 'T  -  kunnassa 	800 	830  
' 

• 	 -. 
- .. 	4u 	 r S 	l0•  Tyopaikat  (koko  kunta) 

ntak 	a 	 - 	 : • 	 i•  - alkutuotanto 	117 	70  
-  jalostus 	7 	60  • 	3 	P9409,'!  -  palvelut 	187 	250 	(lähde:pkl)  

l. 	 Pea 	ara 	,' 	/ 	: 	K  uonvaäna' aus 	 PI0IJSk0  Kaavoitustilanne • 
- 	

L  - rakennuskaavoitus  käynnistymässä  (1994)  
' 

jfsa4ouna 
/ - osayleiskaava  tuore  (1994)  

Nkunvaara 	 .-' Laajentumissuunnat: tiivistymällä  
---I 	--  S 	 oik 	orS  

Luonnehdinta  taajamasta - 
Värtsilä  sijaitsee Venäjän rajan tuntumassa avoi-
mien peltoalueiden  ja  pienten vaarojen ympä-
röimänä. Ympäristö  on  pienipiirteistä  ja  kaunista. 
Taajaman kasvu  on  ollut hyvin hidasta, mutta 
viimeaikainen Niiralan rajanylityspaikan voimis-
tuminen  on  vilkastuttanut  kunnan kehitystä. 
Taajamassa  on  noin  400  asukasta. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  pieni  ja maaseutumainen,  omaleimainen 
- vanha Jänisjoen reitin asutuspaikka, 

periytyy  1500-luvulta 
-  arvokas joenrantakylä  ja rivikylä 
- taajamarakenne  2-osainen: Uusikylä  ja  Niirala 
-  maisemallisesti arvokas 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus  
ei liikenneturvallisuussuunnitelmaa 
Niirala-llomantsi (mt  500)  tien varteen tehty kevyen liikenteen väylä  ja  kevyen liikenteen silta  1993 

 Niiralan  raja-aseman tiejärjestelyt tekeillä, valmistuvat  1994  

Taajaman yleisiä teitä ovat maantie  490,  mt  500,  mt  5005, pt 15600  ja  Pt 15601.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
- maaseutumainen  ympäristö, väljä rakenne, pienipiirteinen ympäristö 
- tieympäristön  parantaminen muuttanut ympäristöä Uusikylässä, istutukset onnistuneita 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman maankäyttö  on  hallittua, olevaan rakenteeseen tukeutuvaa. Ympäristöltään Niiralaa tulee 
kehittää rakennettuna keskuksena. Uusikylälle osoitetut asuntoalueet tulee sijoittaa maiseman 
kannalta oikein. Liikenteen ongelmia ei ole. Yleisten teiden osalta pääpaino Niiralan tieympäristön 
jäsentämisessä. 
Luokka:  IV 	 Perustelut: Pieni  ja  omaleimainen. Uusikylä maisemaltaan erittäin 

kaunis. Toimenpiteitä  vain  harkitusti.  
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on nauhamainen,  väljä  ja luonnonelementtien  mukaan kehittynyt. Taajama  on 
 kaksiosainen: kirkonkylälle ovat kehittyneet asuminen  ja  palvelut, Niiralaan rajaliikenteeseen 

kytkeytyvät julkiset  ja  yksityiset toiminnot (yR, tulli, rajavartiosto, baari, kauppa, huolintaliikkeet). 
Maankäyttö  on  kehittynyt hitaasti  ja  rakentaminen tapahtunut poikkeusluvin. Kirkonkylällä ei ole 
rakennuskaavaa, vaan rakentaminen  on  tapahtunut yleiskaavallisen maankäyttösuunnitelman 
pohjalta (vuodelta  1978).  

Keskustan  1.  rakennuskaava  on  tekeillä  (1994),  laajuudeltaan  28 ha.  Kaava käsittää  n. 30 AO- 
tonttia sekä  3 AR-tonttia. Kirkonkylän-Värtsilän alueelle ollaan  (1994)  laatimassa osayleiskaa-
vaa. Osayleiskaavan mukaan asutus laajenee kirjaston  ja kunnantalon  väliselle alueelle maan-
tien  500  varteen. Nilralaan  on  varattu lilkerakentamista  ja  pienimuotoista teollisuustoimintaa. 
Asutus keskittyy Uuteenkylään, joka  on  varsinainen kirkonkylä. 

Kunnan maankäyttö  on  hallittua. Maankäytön kannalta paineita ei ole. Taajamarakenne säilyy, 
 sillä osayleiskaavatyön  ratkaisujen perustana  on  nykyinen ympäristö  ja sen  säilyminen. Maan-

käytössä pääpaino tulee keskittää taajaman palvelutason  ja  toiminnallisuuden parantamiseen. 
Niiralan  raja-aseman kehittyminen  ja  rajan ylitykset saattavat vilkastuttaa elinkeinoelämää  ja  
luoda alueelle uutta yritystoimintaa. Tämä voi aiheuttaa pitkällä tähtäyksellä paineita myös 
liikenneverkon  ja  -yhteyksien parantamiseksi. Tärkeää  on,  että Uusikylän alue pidetään selkeästi 
irrallaan Nilralan alueesta. 
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Taajama: 	KIRKONKYLÄ 	 LIIKENNEYMPARISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleinen tieverkko muodostuu seuraavista teistä:  
-  maantie  490 (Onkamo-Värtsilä),  joka  on  taajaman  ohikulku-  ja  läpikulkutie 
-  maantie  500  (Niirala-llomantsi),  joka  on  taajaman sisääntulo-  ja  läpikulkutie 
-  maantie  5005 (Värtsilä-Saario) 
- Kaurila-Värtsilä paikallistie  (15600),  joka  on  sisäinen  yhdystie  lännessä 

 - Sikkerivaaran paikallistie  15601  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Kaurila-Värtsilä paikallistie  on  parannettu  vv. 1992-93.  Parantamisen yhteydessä  Jänisjoen  yli 
rakennettiin uusi kevyen liikenteen silta  ja  kevyen liikenteen väylät. Niiralan  raja-aseman  tiejär-
jestelyt  valmistuvat  v. 1994  aikana. Erityisiä  liikenteellisiä  ongelmia ei taajamassa ole.  

Liikenneturvallisuusanalyysi 

. 	... 	..: •. .................................................................................... Tie 	.....:...i ..::......... .  

Tie Pit Nykynan/tuIeva Verkothnenasems Lntty-  PP  Vataisu Kevlik.  Nopeus- 
(kmj toiminnaIIue# natI  osuus Osuus  aLy1ik+ raothaS  

luokka  hey (%) (%) (kpl) (krWh) 
...... . 	. (kpVkm) .  

490 1,10 7,0  kokoojatie/kantatie  tie  pienessä  4,5 44 61 0 60  
palv.  keskuksessa  

500 5,57 7,2  kokoojatie/seututie  tie  pienessä  3,1 100 61 0 60  
palv.keskuksessa  

5005 1,01 7,2  yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  3,9 60 0 1 80  
paiv.  keskuksessa  

15600 1,10 7,3  yhdystie/yhdystie  tie  pienessä  4,5 0 50 0 80  
_______ ______ ________________ palv.keskuksessa 

YhtJ kes-  8,78 7,2 tie  pienessä  3,5 76 53 1 65  
kimäärin _______ ________________ palv.keskuksessa _______ ________ ________ ________  

I .  . . 	.-.--..----..-.- 	.....- 	....- 	.-  I I  .. 	 ... 
Liikenne  Henkilovar 'nko-onnettomuudet  
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Raskas  
III  

I(ikk  
-- 

I L  ok  
II.III  1*  om  

IIIlII..T. II.. 

Wv onri.  
OSUUS  (kpl) (kp') a3t  tiheys  1UOSt  

parant  

-•.--.-.. 

onn1OO (onn/krrV 
miIj.aon muuiet  

VUOSI  km  (kpl)  
490 1992 570 720 14 0 0  -  0 0 0 0 0 

500 1992 490 520 5 1 1 0 1 20,1 0,03 2 

5005 1992 350 450 8 0 0 0 0 0 0 1 

15600 1992 100 140 4 0 0 0 0 0 0 0  
Yht  440 490 6,3 1 1 0 1 12,8 0,02 3  

Rakentamis/parantamisvuosi =  Ko.  vuonna osuudella  on  tehty  merkittãvå liikenneympâristön  paranta
-mistoimenpide (kev.liik.vâylån  rakentaminen  tai  suuntauksen parantaminen)  
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TAAJA MAKU  VA JA T!EYMPÄF?ISTÖ 

Taajamakuva  

Uusikylä-Niirala alue  on maisemaltaan  erittäin kaunis  ja  omaleimainen kokonaisuus. Niiralan 
päässä rakentaminen ei sitoudu Uudenkylän tavoin maastoon eikä siten ole yhtä kaunista 
aluetta kuin kirkonkylä, missä rakennuskanta  on eheää,  talojen ryhmittely luontainen  ja  maisema 
tasapainoista. Alueen halki virtaava Jänisjoki  on  tärkeä elementti taajamakuvassa. Koillispuolella 
sijaitseva Sääperi  on  valtakunnallisesti arvostettu lintujärvi. Tärkeä maamerkki  on  myös 
Röykynvaara, jonka kupeessa  on  valtakunnallisesti arvokas lehtoalue. Uudenkylän jokivarsiasu

-tus  on  valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö. 

Taajamakuvaltaan  Niirala eroaa kirkonkylästä selkeästi. Kirkonkylä  on  todellinen helmi kauniine 
rakennuksineen  ja arvokkaine  luonnon-  ja kulttuuriympäristöineen.  Niirala tukeutuu metsän 
reunaan,  ja  on ympäristöltään  huomattavasti yksitoikkoisempaa  ja sekavampaa. 

Tieympäristön  parantaminen  on  muuttanut kirkonkylän läpi kulkevaa geometrialtaan polveilevaa 
raittia jonkin verran lähinnä tietilan levenemisen takia. Jänisjoen yli tehty kevyen liikenteen silta 

 on  hieman  raskas  ratkaisu pienipiirteiseen ympäristöön. Kokonaisuus  on  kuitenkin erinomainen 
 ja tienparantamisessa  on  hyvin otettu huomioon alueen erikoisleima. Niiralan tiejärjestelyjen 

osalta rakentaminen  on  vielä kesken. Perusratkaisu  on  selkeä  ja  toimiva. Hyvää  on luonnonym-
päristön  käsittely  ja  säästetty metsäsaareke, jonka ansiosta raskaat näkymät katkeavat  ja keve-
nevät.  Niiralan päätä tuleekin kehittää selkeästi rakennettuna toisin kuin kirkonkylää, missä 
pääpaino tulee olla nykyisen ympäristön säilyttämisellä. 

Tieympäristö  

Maantie  500  (Värtsiläntie)  on geometrialtaan  kaunis  ja pienipiirteinen  kirkonkylän raitti. Tieympä-
ristön istutukset noudattelevat maisematiloja  ja  tien rytmiä luontaisesti. Välikaistoilla  on  vuorotel-
len koivu-, pihlaja-  ja lehtikuusiryhmiä.  Tien  tasaus  on  hyvä lukuunottamatta jaksoa Kaurilan 
paikallistien liittymästä pohjoiseen. Kaunis suurmaisema  ja  tien luontainen rytmi  ja  jaksottuminen 
tekevät omaleimaisen maisematien. Paikoin tietä rajaa mielenkiintoisia kujanteita, porttikohtia  ja 
maamerkkejä.  

Maantie  490 on ympäristöltään  hieman  raskas ja  osin sekava. Tietä tulee kehittää rakennetuksi 
keskeisellä jaksolla  ja  ympäristön hoidon taso tulee pitää korkeana. Alueelle suunniteltu maan- 
käyttö (liikerakentaminen) tulee tehdä harkiten  ja edellämainittua  tavoitetta noudattaen. 
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Kuva  1. Värtsilän  kirkonkylää ympäröi kaunis suur- 
maisema.  

Kuva  2.  Niirala-llomantsi -maantietä  on  parannettu 
vuonna  1993. Välikaistalle  voitaisiin istuttaa 
puuryhmiä. 

Kuva  3. Tienparantamisen  yhteydessä toteutettiin 	Kuva  4.  Taajama tien tasaus  ja geometria  sopii 
Jänisjoen ylikulkusilta  kevyttä liikennettä varten, 	hyvin pieneen kirkonkylään.  
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