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Esipuhe  

Taajamatiet  ovat tiepilrin toiminnassa erityisryhmä, jossa korostuvat liiken-
neturvallisuus, erityisesti kevyen liikenteen asema, tien sopeuttaminen ym-
päristöönsä  ja taajamakuvaan  sekä muihin toimintoihin. Taajamateitä  on 

 parannettu  jo  1960-luvulta alkaen, mutta lopputulos ei aina ole ollut ympä-
ristön eikä liikenneturvallisuuden kannalta toivottu. Erityisesti alueemme 
vanha kulttuurihistoria asettaa Turun tiepiirille erityisiä velvoitteita työssään 
onnistuakseen. 

Historiansa ansiosta tiepiirin alueella  on n. 300 taajamaa.  Työn alussa selvi-
tykseen mukaan otettavat taajamat jouduttiin valitsemaan melko karkeasti. 
Laajaa työtä  on  muutenkin leimannut rajaamisen ongelma; miten perusteel-
lisesti  ja  syvällisesti kaikkiin  osa-alueisiin jokaisessa selvityksen taajamassa 

 on  pystytty perehtymään. 

Työn aikana taajamien erilaisuus  ja  monimuotoisuus sekä ongelmien kirjo 
ovat korostaneet, ettei ole olemassa yhtä "oikeaa" suunnittelumallia  tai  -rat-
kaisua  tai toteuttamistapaa.  Jokainen  on  yksilö. Milloin tarvitaan "seinästä 
seinään" remontti, milloin  se  yksi vähäinen toimenpide tehdään niin hieno-
varaisesti kuin  vain  osataan. Pohtimista riittää myös siinä kenen  ja millä  ar-
voilla taajamia parannetaan  ja  kehitetään. Suunnittelijat  ja  päätöksentekijät 
ovat useimmiten keski-ikäisiä  tai  vanhempia oman aikakautensa arvoineen, 
mutta mitä haluavat tämän päivän lapset  ja  nuoret, joiden perinnöksi tulok-
set kuitenkin jäävät? 

Selvitys palvelee ensisijaisesti tiepiirin taajamakohteiden ohjelmointia  ja 
 suunnittelua. Toivottavasti siinä  on  myös uusia näkökulmia tienrakentajille 
 ja kunnossapitäjille.  Selvitys antanee myös virikkeitä kuntien maankäytön  ja 

taajamaympäristön  kehittämiseen sekä pohjustaa yhteistyötä yhteisen ym-
päristömme vaalimiseen  ja  kehittämiseen. Ehkäpä siitä irtoaa myös ideoita 
asukkaiden talkootoimintaan pienissä parannuksissa? Niukkenevien varo-
jen viisas käyttö tarpeellisiin kohteisiin  ja  niiden toteutuksiin, kestänee myös 
tulevien sukupolvien katseen. 

Selvitys ei kumoa tiepiirin  jo  aikaisemmin tekemiä päätöksiä. Tietoisesti  jat-
kotarkasteluun  valittiin joitakin taajamia, joihin  on  jo  olemassa päätöksiä 
ja/tai suunnitelmia.  Valinnan  perusteena näissä tapauksissa oli saada esi-
merkkejä erilaisista taajamista erityyppisine toimenpide-ehdotuksineen. 
Selvityksen näkemys  on  tekijöiden, ei tiepiirin virallinen  kanta. 
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TYON SISALTO  

Työn sisältö  

1.1  Työn tarkoitus  ja  tavoite 

Tässä selvityksessä käsitellään Turun tiepiirin maaseututaajamien  ja  pien-
ten kaupunkien maankäyttöä, liikennettä  ja taajamakuvaa.  Työn tarkoituk-
sena  on  ollut luoda yleiskuva taajamien maankäytöstä, liikenteestä  ja  lii-
kenneturvallisuudesta sekä taajamakuvasta yleisten teiden osalta. Taaja-
mat  on  luokiteltu eri ryhmiin niissä esiintyvien eri  osa-alueiden ongelmien 
laajuuden mukaan. Ympäristön tilan parantamiseksi  on  annettu toimenpide- 
ehdotuksia sekä osoitettu niiden kiireellisyysjärjestys. Työn tavoitteena  on 

 myös ollut parantaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. 

Tielaitoksessa  käynnistyivät vuonna  1991  koko  maan kattavan yleisten tei-
den ympäristön tilan selvitykset. Selvitysten  osa-alueita ovat pohjavesi, 
melu, ilmanlaatu, luonto, kulttuurihistoria  ja  maisema sekä taajamien maan- 
käyttö  ja  liikenne. 

Turun tiepiirissä  on  valmistunut pohjavesiä, melua  ja ilmanlaatua  koskevat 
osaselvitykset. Kulttuurihistoriaa, luontoa  ja  maisemaa käsittelevät selvityk-
set käynnistetään myöhemmin.  

1.2  Työn organisaatio  ja  sidosryhmät  

Työtä ohjasi eri yhteistyökumppaneista koottu ryhmä: 

Ympäristönhoitaja  Elina Hellstén, pj. 
Tiestöinsinööri Esko Isomäki 
sijaisena Raimo Järvinen 
Tiestöinsinööri Toivo Javanainen 
Liikenneturv.ins. Markku Aarikka 
Ylitarkastaja Outi  Engström 

 Ylitarkastaja Tuomo Knaapi 
Seutukaava-arkkit. Erkki Kiesi 
Seutukaavains. Raimo Pohjola 
Tutkija Eija Suna 
Tutkija Liisa Nummelin 
Ylitarkastaja Raija Merivirta 

 LT-Konsultit Oy:n edustajat 

Turun tiepiiri 
Turun tiepiiri 

Turun tiepiiri 
Turun tiepiiri 
Turun  ja  Porin lääninhallitus 
Turun  ja  Porin lääninhallitus 
Varsinais-Suomen liitto 
Satakuntaliitto 
Turun maakuntamuseo 
Satakunnan museo 
Tielaitos/kehittämiskeSkuS 

Tiepiiriläisten  lisäksi työn aikana  on  lisäksi oltu yhteydessä Saara Toivo-
seen  ja Ulla Prihaan tielaitoksen  keskushallinnosta, Museoviraston raken-
nushistorian osastoon sekä Pirkanmaan liittoon. 

Ohjausryhmä  on  kokoontunut  4  kertaa työn eri vaiheissa. 

Turun tiepiirissä työstä  on  vastannut MMM, M.Sc Elina Hellstén. 
Tarkastelualueen  kunnat nimesivät  pyydettäessä työn alussa yhteyshenki

-lön,  joka  on tarkastanut ao.  kunnan taajamaa/-mia koskevat tekstit. Lisäksi 
yhteyshenkilö  on  toimittanut tarvittavat selvitykset kunnasta.  
LT-Konsultit Oy:n puolesta ovat työn laatimisesta vastanneet: 
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Luk  Tom Degerman,  projektipäällikkö  
Dl Ray Ottman, liikenneasiantuntija  
Maisema-arkkit. Marja Oittinen, taajamakuva 
Sis.arkkit.  Liisa Ilveskorpi, taajamakuva 
Maisema-arkkit.yo  Laura  Yli-Jama, taajamakuva  
Ins.  Pertti Savolainen, liikenneselvitykset  
Dl  Jari  Jakonen, liikenneturvallisuusanalyysi 
Arkkit.  Jukka  Turtiainen, maankäyttöasiantuntija (Arkkitehtitoimisto  Jukka 

 Turtiainen Oy) 

Ilmakuvat  on  ottanut  ins.  Sakari Seppälä, Turun tiepiiri  

L3  Lähtöaineisto  

Työn lähtöaineisto  on  saatu Turun tiepiiristä, Turun  ja  Porin Iääninhallituk-
sesta, Varsinais-Suomen liitosta  ja Satakuntaliitosta  sekä Turun  ja  Sata-
kunnan maakuntamuseoista. Lähtöaineisto  on  koottu olemassa olevista 
selvityksistä  ja  suunnitelmista sekä sidosryhmien haastatteluilla. 
Turun tiepiirin aineiston ovat muodostaneet: 
•  tärkeimmät taajamien keskeiset liikennesuunnitelmat 
• liikenneturvallisuustiedot  ja  -suunnitelmat 
• 	tierekisteritiedot  

Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan liitoista  on  saatu tiedot taajaman nykyi-
sestä maankäytöstä sekä maankäytön suunnittelutilanteesta, tiedot suoje-
lukohteista sekä yleistiedot koskien taajamien väkilukua  ja elinkeinoraken-
netta.  
Turun  ja  Porin lääninhallituksesta  on  saatu taajamien kaavoitusta koskevia 
tietoja. 
Turun sekä Satakunnan maakuntamuseoista  on  saatu tietoja taajamien 
kulttuurihistoriallisista arvoista  ja suojelukohteista.  

1.4  Työn sisältö, työn kulku  ja  menetelmät 

Työn sisältö 

Työ käsittää Turun tiepiirin alueella olevien maaseututaajamien  ja  pienten 
kaupunkien yleisten teiden ympäristön tilan selvityksen. Työssä  on  käsitelty 
yleisten teiden maankäyttö-, liikenne-  ja liikenneturvallisuus-  sekä ympäris-
töasioita. Päähuomio  on  ollut taajamien yleisten teiden ongelmaryhmien  ja 
toimenpidetarpeiden  määrittelyssä. 
Selvitykseen kuuluivat kaikki keskusverkkoluokituksen  E  ja  Fl  ja  F2  luokan 
taajamat. Tarkasteltavia taajamia oli yhteensä  78.  Näistä  48  kuului Varsi-
nais-Suomeen  ja  30 Satakuntaan.  

Tarkempaan jatkotarkasteluun valittiin yhteensä  33 taajamaa.  Karsinnan 
perusteena oli työssä laaditut taajamien inventoinnit, analyysit  ja luokituk

-set. Jatkotarkasteluun  haluttiin myös valita erityyppisiä taajamia, jotta voi-
taisiin osoittaa toimenpidetarpeiden erilaisuus. 



Kuntakirja, 
yhteyshenkilön  nimeäminen 

Tiepiiri,  lääninhallitus, 
läänin liitot, maakuntamuseot 

Maastoselvitykset,  
valokuvaus, ilmadiakuvaus, 
perustiedon kokoaminen 

Maankäytön, liikenteen  ja 
taajamakuvan nykytilan  analyysi 

Kuntakommentit  

Luokat  I, II,  Illa, Ilib  
Maankäytössä, liikenteessä  tai  taajama- 
kuvassa esiintyvien ongelmien mukaan 

Turun tiepiirin alueen  maaseututaajamat  ja  pienet kaupungit 	 7  
TYON  SISÄLTÖ 

Työn kulku:  

VAIHE  I  toukokuu-joulukuu  1993  

VAIHE  II  tammi-toukokuu  1994  

Taajamien karsinta 	 _____ Jatkotarkasteluun valittavien  
(33 taajamaa) 	 taajamien määrittely 

Tarkemmat tarkastelut 	I 	Maastokäynnit, kuntakontaktit 

Jatkotarkasteluun  valittujen 
taajamien ympäristäanalyysit 

Toimenpide-ehdotukset  ja 
 niiden kiireellisyysjärjestys  

1  
Raportointi  

Raportti  I 	Raportti  Il 	Raportti  Ill 
h—  Yleinen  osa 	Varsinais- 	Sata- 

Suomen 	kunnan 
taajamat 	taajamat  

1 	Sidosryhmät  
1 	Kunnat  

Lehdistö 
Tiedottaminen  
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Menetelmät 

Maan käyttö 
Taajamia koskeva maankäyttötilanteen analysointi perustui sidosryhmä-
haastatteluihjn, kunnista saatuun materiaaliin, karttatarkasteluihjn sekä 
maastossa tehtyihin havaintoihin. 
Jatkoon valituissa taajamissa kunnan edustajaa haastateltiin  ja täydennet-
tim  maankäytön tietoja. 
Tarkastelussa käytiin läpi taajaman maankäytön nykytila  ja kaavoitustilanne 

 sekä maankäytön laajentumissuunnat. Osatehtävän tarkoituksena oli analy-
soida taajaman maankäytön kehityssuunnat  ja  niiden vaikutukset tarkastel-
tavien yleisten teiden asemaan  ja  toiminnalliseen luonteeseen. 

Liikenne  ja  liikenneturvallisuus  

Turun tiepiirin liikenneturvallisuusselvityksen (TVH  741865, 1989)  yhtey-
dessä kehitettiin tielaitoksen taajamateitä koskeva luokitus. Vuosien  1990  ja 

 1991  aikana kaikki tielaitoksen piirit inventoivat alueellaan olevat taajama-
tieosat  ja  niitä ympäröivän maankäytön Turun piirin tutkimuksessa kehitetyn 
luokituksen mukaisesti. Tierekisteriin  on  siis saatu vuoden  1992  alusta tie-
dot taajamissa olevien yleisten teiden liikenneympäristösta. 
Turun tiepiirin maaseututaajamien  ja  pienten kaupunkien yleisten teiden 
liikenteen  ja liikenneturvallisuucjen  selvittämiseksi  on  käytetty tielaitoksen 
tierekisteristä tutkimuskäyttöön muodostamaa onnettomuustietokantaa 
PR0N4302. Tiedostossa  on  kuvaus Turun tiepiirin  koko  yleisten teiden ver-
kosta  ja  niitä ympäröivästä maankäytöstä sekä tiedot onnettomuuksista  ja 

 niitä vastaavista tienkohdista. Taajamateiden rajaus tehtiin tietokannan 
maankäyttötietojen sekä maastoinventoinnin perusteella. 

Taajamien luokittelu liikenneturvallisuustilanteen perusteella 

Taajamien luokittelun tavoitteena  on  ollut paikallistaa ne taajamat, joissa  on 
 ongelmia liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenneturvallisuus  on  osatekijä, 

kun taajamat  on  luokiteltu kolmeen eri ryhmään taajamissa esiintyvien 
puutteiden perusteella. 
Taajamien luokittelun perusteena  on  käytetty sekä henkilövahinko-
onnettomuuksien onnettomuusastetta että henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrää: 

Taajaman  liikenneturvalli-  Henkilövahinkoon  johta- Hv.onn.aste 
suustilanne neiden  onnettomuuksien  (onn. vuodessa/lUO  milj.  

määrä vuosina  1988-  autokm) 
_______________________  1992  
Hyvä  onn.  määrä =  0  
Keskimääräistä parempi  1<=  onn.  määrä  <=  3  
Keskimääräinen  3 <  ann.  määrä  <7  
Keskimääräistä huonompi  ann.  määrä  >=  7 26  <= onn.aste <=  40  
Huono  onn.  määrä  >= onn.aste >  40  
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Taajamien yleisten teiden tarkasteluun  on  myös kuulunut onnettomuuksien 
kasautumiskohtien paikallistaminen 

Yksittäisen taajaman tilastojen mukaiseen onnettomuusmäärään sisältyy 
onnettomuuksien satunnaisvaihtelua, minkä vuoksi taajaman onnettomuus- 
määrä vaihtelee vuosittain, vaikka taajaman liikenneturvallisuustilanteessa 
ei olisi tapahtunut olennaisia muutoksia. Tässä työssä ei kuitenkaan ole 
käytetty taajaman onnettomuusmäärän odotusarvoon perustuvaa onnet-
tomuusmallia. 

Tiestön suunnittelutilanne 

Selvityksessä  on  käytetty lähtöaineistona taajamia koskevia liikenne-
turvallisuussuunnitelmia sekä -selvityksiä. Erityisesti  on  otettu huomioon 
tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  olevat lähiaikoina toteutettavat 
suunnitelmat, joita  on  arvioitu nykytilan ohella. 

Lisäksi lähtöaineistona  on  ollut kevytliikenteen kuntakohtainen indeksitau-
lukko  ja hankerekisteri. 

Taajamakuva  ja  tieympäristö 

Tarkasteltavien  taajamien taajamakuvan  ja tieympäristön  nykytila  on  inven-
toitu  paikan päällä. Jokaisesta taajamasta  on  myös valokuvattu yleisten tei-
den ympäristö. Apuna  on  käytetty taajamasta otettuja ilmadiakuvia. 
Huomiota  on  kiinnitetty taajaman ilmeeseen  ja  luonteeseen, tärkeisiin nä-
kymiin  ja reunavyöhykkeisiin, maamerkkeihin,  kasvillisuuteen, rakennuskan-
taan, taajaman suojeluarvoihin, taajamatien luonteeseen  ja  sijoittumiseen 
ympäristöönsä, tiehen liittyviin muihin alueihin, ympäristönhoitoa kaipaaviin 
osuuksiin sekä muihin ympäristöongelmiin. 

Ilmakuva Punkalaitumen taajamasta 
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Taajamien luokitus 

Taajamat luokiteltiin laadittujen selvitysten perusteella kolmeen luokkaan 
maankäytössä, liikenteessä  tai taajamakuvassa  esiintyvien ongelmien mu-
kaisesti: 

Luokka 	Ongelmien luonne  

On tai on  todennäköisesti odotettavissa selkeästi taajamakuval-
usia sekä maankäyttöön, liikenteeseen  ja liikenneturvalsuuteen 

 liittyviä ongelmia. Edellyttää kiireellisiä parannustoimenpiteitä. 

Ongelmia pääasiassa  vain  yhdellä  osa-alueella  tai  useammissa 
vähän. Muutos suunnitteilla, seurattava.  

Ill 	Hyvin vähän  tai  ei lainkaan taajamakuvallisia  tai maankäytöllisiä  
ongelmia, yksittäiset liikenteen  ja  liikenneturvallisuuden ongel-
makohdat mandollisia.  

lila 	"Helmet"  eli säilytetiävät taajamat, joissa toimenpiteiden tarvetta  
ja  laatua  on  arvioitava erityisen tarkkaan. 

IlIb 	Taajamat, joissa  on  hyvin vähän  tai  ei lainkaan tarvetta tehdä 
parannus toimenpiteitä. Taajamakuvaltaan, maankäytöltään  ja 
toiminnoiltaan  ne voivat olla joko hyviä  tai  tyydyttäviä, jopa 
heikkotasoisia.  

1.5  Tarkasteltavat  taajamat 

Tarkastelussa oli mukana yhteensä  78 taajamaa,  joista  48  kuului Varsinais- 
Suomeen  ja  30 Satakuntaan.  

Taajamista valittiin tarkempaan jatkotarkasteluun  33 taajamaa.  Karsinnan 
perusteena oli laaditut selvitykset sekä taajamaluokitus. Toisaalta haluttiin 
valita jatkoon myös erityyppisiä taajamia, jotta voitaisiin osoittaa toimenpide- 
tarpeiden erilaisuus taajaman maankäyttö-, liikenne-  tai taajamakuva-asioita 
ratkaistaessa. 

Seuraavassa taulukossa  on  esitetty tarkasteltavat taajamat, kunnan  ja  taa-
jaman väestön osuus, taajaman keskusluokka. Lisäkai  on  viimeisessä  sa-
rakkeessa  esitetty ne taajamat, jotka valittiin jatkotarkasteluun. Taajamien 
sijainti ilmenee kartasta  1. 



Turun tiepiirin alueen  maaseututaajamatja  pienet kaupungit 	 11  
TYON SISALTO  

SATAKUNNAN TAAJAMAT  
______________________________________ Kunn .väest. Toajam väest. Taajam .väest.  

Kunta Taajama  v.1990 v.1990 v.2010  Keskus- Jatkotarkast. 
_______________________________________  luokka valit.  taajamat  

48  Punkalaidun Punkalaidun  4218 1538 1600 E2 x 
49  Aetsä a.Keskustaajama-b.Keikyä  5510 2872 E3 
50  Kokemäki Kauvatsa  9523 514 520 F2 
51  Kiikoinen Kiikoinen kk  1404 385 F2 x 
52  Vammala Karkku  15731 596 F2 x 
53  Säkylä Säkylä  5277 3088 3400 E2 
54  Köyliö Kankaanpää  3327 442 450 F2 
55  Köyliö Kepola  3327 821 1000 F2 
56  Eura Hinnerjoki  9463 469 500 F2 
57  Eura  a. Eura  kk  -  b.  Kauttua  9463 6276 6800 El  -  Fl  x(a.)  
58  Lappi Lappi kk  3453 1773 2000 Fl 
59  Rauma Uotila  29912 3000 3400 F2 x 
60  Eurajoki Eurajoki  6042 2350 2600 E3 x 
61  Kiukainen Panelia  3888 1200 1300 F2 x 
62  Kiukainen Eurakoski  3888 986 1030 Fl 
63  Nakkila Nakkila  6351 4743 5200 E2 x 
64  Luvia Luvia  3426 1848 2020 Fl 
65  Ulvila Friitala - Vanhakylä  12495 9754 10878 E2  -  F2 x 
66  Ulvila Harjunpää  12495 1000 1200 F2 
67  Kullaa  a.  Kangas  -  b. Koski 1748 650 700 F2 
68  Noormarkku Noormarkku  6171 4397 4900 E3 x 
69  Pomarkku Pomarkku  2950 1559 1650 E3 x 
70 Pori  Ahlainen  76436 500 500 F2 x 
71  Merikarvia Ylikylä  4161 2243 2500 E2 
72  Siikainen Siikainen  2353 631 680 Fl 
73  Suodenniemi Pohjakylä  1524 521 Fl 
74  Lavia Lavia  2743 1032 1120 E3 
75  Jämijärvi Jämijärvi  2427 844 920 Fl 
76  Honkajoki Honkajoki  2390 958 1020 E3 
77  Karvia Karvia  3409 1236 1310 E3 x  
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Turun  Tiepiiri 	 ::i:r  
Kunta: 	48.  Punkalaidun 
Taajama: 	Punkalaidun 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
- Mt:n  230  varrella 
-  Maatalousalueen keskellä 
- Taajamaväestö  v.1990 1538 as, v. 2010 1600 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Punkalaidun  on  yli  3 km  pitkä taajama Punkalaitumen 
joen rantatörmällä. Taajaman alkuperäinen nauha-
mainen rakenne  on  vielä määräävänä tekijänä 
taajamakuvassa, mutta nykyisin rakentaminen  on 

 levinnyt joenvarresta pelloille. Jokilaakso liittyy 
valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin 
ympäristölhin, kulttuuriarvoja  on  runsaasti. 

Tiestö  jaliikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

230 	231 	252 	298  

Yhteis- HenkIlövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnilOo milj.ajori.km ) (onnJkm/v) onn.  

7.27 1689 1829 9 7 0 40.2 0.25 22  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
- keskustaajaman tieverkkosuunnitelma,  v. -89  - osayleiskaava  v. -84  
- ohikulkutievaihtoehdoista  luovuttu -  rakennuskaava 
-  Mt 230  parantaminen Punkalaitumen keskustan kohdalla  

v. -96-97  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä huonompi. Onnettomuudet kasautuvat Turuntien riste-
ykseen. Uusi suunnitelma parantaa luultavasti liikenneturvallisuustilannetta.Arvokasta kulttuuriympäristöä, mutta 
keskustamiljöö kaipaa parantamista, mikä luontevasti voi liittyä liikenneturvallisuusparnnuksiin. 

Luokka: 	Il 	 Perustelut:  Liikenneturvallisuusongelmia, mutta suunnitelma parantaa 
tilannetta. Maankäytön toteutumista ohjailtava. 
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Turun  Tiepliri 	::LT  

Taajama: 	Punkalaidun 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	48.  Punkalaidun 	
Turun  Tiepiiri 	::LT 

.:(.l: 1.1'l  IiI  

Taajama: 	Punkalaidun 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  lik.  Nopeus 
tien Pituus leveys Verkollinen Liittymätiheys våylien  Valaistu Nykyinen rajortus  

numero  (km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) toiminnallinen luokka Krn/fl).  

230 4.06 7.5  Siskaava  0.7 62 84  Seudullinen  tie 54 
231 1.36 8.4  Siskaava  1.5 27 81  Kokoojatie  54 
252 1.20 7.5  Siskaava  0.8 0 97  Kokoojatie  50 

298 0.65 7,0  Siskaava  1.5 40 92  Kokoojatie  50  

Yht./keskim.  7.27 7.6  ___________  1.0 43 86  __________________  53  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet Hv.onn.  tiheys onnettomuudet 
numero ______ ______  Osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn/km/v) (kpl)  

230 2131 2238 8.7 7 6 0 44.4 0.35 17 

231 1206 1417 10.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

252 878 1139 10.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

298 1445 1411 6.1 2 1 0 116.7 0.62 4  

Yht./keskim.  1689 1829 8.9 9 7 0 40.2 0.25 22  

Verkoilinen  asema 	 Liittymätiheys 
Siskaava, 	LApikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä palvelukoskuksessa 	 Hv.onn.aste 

Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä vuodessa 	00  milj autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä huonompi. Taajaman yleisillä teillä  on 
 sattunut vuosina  1988-1992  yhteensä  9  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 

onnettomuutta, joista  kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  7.  Moottoriajoneuvo -onnettomuuksista 
 1  ja  kevytliikenteen  onnettomuuksista  6  tapahtui maantiellä  230.  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Keskustaajaman tieverkkosuunnitelma,  v. -89.  
- Ohikulkuvaihtoehdoista  luovuttu.  
-  Mt 230  parantaminen  Punkalaitumen  keskustan kohdalla  v. -96-97.  
- Maastokäynnin  perusteella  tie on  sujuva  ja  houkuttelee korkeisiin  ajonopeuksiin. 
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Kunta: 	48.  Punkalaidun 	
Turun Tiepiiri  

1.11-I'l  1k  

Taajama: 	Punkalaidun 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 
Maankäytön rakenteen perustana  on  jokivarteen muodostunut nauhataajama (pituus runsaat  3 km). 

 Nauhataajamaa  on  viime vuosikymmeninä täydennetty rakentamalla nauhan tyhjille välialueille omakoti - 
ja rivitalokortteleita.  Kaavoituksella asutusta  on  laajennettu pohjoiseen päin  ja  vähän joelle päin. 

Kunnan kaavoitus  on  uusiutumassa.  80-luvun puolivälin osayleiskaavaa suunnitellaan uudistettavaksi,  60- 
luvun lopun rakennuskaavaa uudistetaan alueittain, jolloin suurin muutos  on  tienvarsialueen 
uudelleenjärjestely tiemitoituksen muuttuessa.Muutoin  rakentaminen kohdistuu aiemmin määritetyille 
laajentumisalueille. 

Alueittain tapahtuva laajentaminen  on  ongelmallinen maisemarakenteen kannalta; taajaman ennen selkeä 
suhde jokeen  ja jokilaaksoon  on  hämärtymässä. Kuitenkin nauharakenne tulee säilymään maankäytön 
peruspiirteenä,  sillä  taajaman kasvu ei tule olemaan  kovin  voimakasta Ongelmana  on  palveluiden sijainti 
hajallaan raitin varressa. Liikekeskustan maankäytön muutos  on  ollut tavanomainen: uudet liikera-
kennukset  on  sijoitettu irti tiestä, tien parannus  ja pysäköintialueet  ovat tehneet keskustasta tilallisesti 
väljän  ja  heikosti jäsentyvän.Ongelmana  on  lisäksi pelko rakentamispaineiden kohdistumisesta 
maisemallisesti arvokkaalle jokirannalle. 

Taajamakuva  
Punkalaidun sijaitsee Punkalaitumenjoen - Jalasjoen kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. 
Joki virtaa syvässä uomassa, rannt ovat viljelyäytössä. Asutus seuraa jokivartta nauhamaisesti, taajama 

 on n. 3 km  pitkä.Taajaman  alkuperäinen nauhamainen rakenne  on  vielä selvästi määräävänä tekijänä 
taajamakuvassa, mutta nykyisin rakentaminen  on  paljolti levinnyt myös joenvarresta pelloille, 
pohjoiseen.Joki  on  edelleen tärkeä elementti taajamakuvassa, varsinkin eteläisessä sisääntulonäky-
mässä.Paikkakunnalla  on  myös lukuisia yksittäisiä arvorakennuksia. Keskustan taajamakuva  on  hieman 
ankea lähinnä väljyytensä  ja välialueiden  sekä liikerakennusten ulkoasun  ja asfaltoitujen edustojen 
vuoksi.Maantien  230  molemmissa päissä taajamakuva muuttuu maaseutumaiseksi  ja  melko viehättäväksi. 

 Tien  pohjoispuolelle rakennetun uuden asuinalueen ilme  on  tasaisen yksitoikkoinen. 

Taajamarakenteessa  on  nähtävissä tietoinen kehittämissuunta - yksipuolinen asutus rivi-  ja  pientalo-
alueineen  on  levittämässä  ennen nauhamaista taajamaa pohjoisen pelloille  ja jokirantaan,  kun taas 
nauhamainen rakenne  on  väljentynyt. Taajamatietä rajaava  rakenne  on  katoamassa. Kirkko  on  jäämässä 
keskustasta syrjään. Matkat palveluihin koetaan pitkinä, tietila  on  avartuessaan  alkanut muistuttaa 
ohikulkutietä. 

Tieympäristö 

Tietila  on  leveä. Kevyen liikenteen väylät molemmin puolin tietä avartavat tietilaa.  Tie on  paikoin hieman 
korkealla ympäristöönsä nähden. 
Keskustan raitti jatkuu pitkälle molempiin suuntiin muuttuen maaseutumaiseksi molemmissa päissään. 



Kunta: 	48.  Punkalaidun 
	 Turun Tiepiiri 	 ::i:r 

	 I1  

Taajama: 	Punkalaidun 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOStTUKSET 

Taajamatien keskustajakso,  avoin tila seinästä seinään  on  ensisijainen parannuskohde. Oleellista  on 
 vanhojen liikerakennusten kohentaminen  ja uudistaminen,mutta  myös avoin tila rakennusten välillä  on 

suositeltvaajäsennöidä pysäköintiä  ja  eri liikkumismuotoja varten, ylityskohdat parantaa hyvin havaittaviksi. 
Ajonopeuksia tulee pyrkiä alentamaan rakenteellisin keinoin. Istutuksia  on  suositeltavaa käyttää 
korostamaan tilarajauksia  ja  lisäämään viihtyisyyttä. 

Taajamatie  koko  taajaman pituudelta  on  suositeltavaa jaksottaa  korostamalla ylityskohtia, voimistamalla 
jakson luonnetta istutuksi/la  ja ympäristörakenteilla, varioimalla valaisintyyppiä jaksottain ym.  Näillä 
toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan ajokäyttäytymiseen hillitsevästi sekä lisäämään ympäristön 
viihtyisyyttä. Ajonopeuksien hidastaminen  ja  jaksotus ovat taajamatieympäristön tärkeimmät toimenpiteet. 
Tehty suunnitelma toteuttaa  em.  päämääriä. 

Joki laakson säilyttäminen vapaana rakentamiselta  ja jokilaaksoon rajautuvien rakennuspaikkojen 
siistiminenja  istuttaminen  on  tärkeää kulttuurihistoriallisen maiseman säilymiseksi. 

Uusien asuinalueiden ympäristö kaipaa istutusten lisäämistä sekä rajauksina että suojai  
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Kunta: 	49a.  Äetsä 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

•:(.]:b'I iI  

Taajama: 	Keskustaajama 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama 
-  Mt 249:n  sivussa  
- Teollisuustaajama  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
Aetsän keskustaajama  on  Kokemäenjoen laaksoon. 
teollisuus-  ja  voimalaitosalueen  ympärille syntynyt uusi 
kunnan keskus.  Taajamakuvaa  leimaa viime 
vuosikymmenien hallitsematon rakentaminen. Rakenne  
on  hyvin väljää, melko  raskasmassaista  ja  arkki-
tehtuuriltaan persoonatonta.  

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

249 	2481 	12944 	12945 	12952  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988- 1992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onri. onn.  Kuolleet  (onnilOO milj.ajon.km ) (onn.Ikm/v) onn.  

7.91 1619 1642 4 0 0 17.1 0.10 30  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  Kokemäki-Äetsä-tien kuvaus tekeillä; tulossa  tarveselvitys 	- osayleiskaava  vanha  
- eritasoliittymä mt 249:llä 	 -  rakennuskaava  
-  kevyen liikenteen väyliä toteutettu keskustaan  
- paikallistie 12944:lle  suunnitteilla  hidasteita 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Onnettomuudet keskittyvät  ohitustielle mt 249:lle. 
Suurimittakaavainen  hajanainen rakenne keskustassa.  Mt 249  varressa  kevytväylien  puute,  on  ohjelmassa. 
Maankäytön väljyydestä johtuva  taajamakuvan heikkotasoisuus.  

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Maankäytöllisiä  ongelmia.  Taajamakuvan  eheyttämisen tarve.  



Kunta: 	49a.  Äetsä 	
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Taajama: 	Keskustaajama 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	49a.  Äetsä 	
Turun Tiepilri 	 •ILI  

Taajama: 	Keskustaajama 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _______ _______  ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  ik.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkollinen Lirttymatiheys vãylien  Valaistu Nykyinen  ralotus  

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) loiminnallinen  luokka  _______________  

2481 078 6.8  -  2.6 10 100  Kokoojatie  50 
12944 0.80 6.3  -  2.5 0 100  Yhdystie  50 
12945 1.96 7.2  Siskaava  1.0 100 100  Yhdystia  52 
12952 0.49 6.4  -  2.0 100 100  Yhdystie  50  

Yht,/keskim.  7.91 8.3  1.4 39 ___________ 	 _________________  100  63  

LiIkenne Hertkilovahinko  onnettomuudet  1988 	1992  
tietoon  lut  Yleisen Raskaan  Hv.-onn.  

tien  KVL KKVL  liikenteen  KalkkI Keytl  Kuolleet  Hv  ann  tiheys  onriettomuudet 
nurneto ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./knvvl (kpl)  

2481 547 696 4.0 0 0 0 0.0 0.00 2 
12944 427 482 12.0 1 0 0 159.8 0.25 1 
12945 1602 1860 12.0 0 0 0 0.0 0.00 3 
12952 369 469 11.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1619 1642 9.0 4 0 0 17.1 0.10 30  
Verkollinen  asema 	 Uittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisrrauha, 	Sisaantulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Rv,onn.aste 

Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä  vuodessa/1  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1 992  yhteensä  4  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kokemäki-Äetsä-tien kuvaus tekeillä, tulossa tarveselvitys. 
- Eritasoliittymä mt 249:llä 
-  Kevyen liikenteen väylät  on  keskustassa. 
- Paikallistielle  12944 on  suunnitteilla hidasteita. 
- Taajamatie  keskustan läpi  on  leveä  ja  suora. 
-  Kevyen liikenteen väylän puute maantiellä päätaajaman  ja eteläpuolisen  asutuksen välillä. 



lo  
Turun Tiepilri 	 EF  Kunta: 	49a.  Aetsä 	 ______  

Taajama: 	Keskustaajama 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Maankäyttö  on  hajanaista. Rakentaminen  on  uutta,  parin  viime vuosikymmenen aikana toteutettua.  On 
 rakennettu moneen suuntaan samanaikaisesti. Maantien  249 länsipuolelle on  rakennettu asutusta melko 

laajasti, joten maantie jakaa taajaman. 
Sekä liikenteelliset  ja  taajamakuvalliset  ongelmat muodostuvat pitkälti hallitsemattomasta maankäytön 
kehityksestä. Taajamalla  on kasvuedellytyksiä  ja  siten mandollisuuksia myös maankäytön muutoksiin. 
Jatkossa tulisi erityisesti käyttää hyväksi kaikki mandollisuudet olevan maankäytön täydentämiseen. 

Taajamakuva 

Äetsän keskustaajama  on  Kokemäenjoen laaksoon, teollisuus-  ja  voimalaitosalueen  ympärille syntynyt 
uusi kunnan keskus. Taajamakuvaa leimaa viime vuosikymmenien hallitsematon rakentaminen. Rakenne 

 on  hyvin väljää, melko raskasmassaista  ja  arkkitehtuuriltaan persoonatonta  muodostaen yhdessä 
vaatimattoman  ja  avoimen viherympäristön kanssa lähiömäistä  ja  ankeaa taajamakuvaa. Laajat pysä-
köintialueet korostavat epävi ihtyisää ilmettä. 
Taajamakuvan  ongelmat ovat selkeästi maankäytöstä johtuvia. 

Tieympäristö  

Keskustan läpikulkeva  tie on molemminpuolisine kevytväylineen  leveä  ja  suora  ja  hieman korkealla. 
Keskustan matalat liikerakennukset raitin varrella, mutta kaukana tiestä luovat tietilasta liian avaran  ja 

 hahmottoman. 
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Kunta: 	49b.  Äetsä 	
Turun  Tiepiiri 	 ••  

Taajama: 	Keikyä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Vanha kirkonkylä  ja  keskusta 
- Pt:n  12819  varressa 

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Keikyä  on  vanha idyllinen kirkonkylä Kokemäenjoki-
laaksoa reunustavien harjanteiden rinteillä. Vanha, 
viehättävä puutaloarkkitehtuuri  on  erittäin kauniisti 
mäenrinteille sijoittunut. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

249 	12819  

Yhteis- 
pituus 
(kin)  

Keskim. 
KVL 

Koskim. 
 KKVL 

Henkilövahinko -onnettomuudet  1 988  -  1992  
Kaikki 

hv-onn. 
Kevytl. 
onn.  Kuolleet 

Onnettomuusaste 
(onnllOOmilj.ajon.km ) 

Onn.tiheys 
 (onnikm/v) 

Kaikki  
onn.  

5.86 402 471 3 0 0 69.9 010 5  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- pt:lle  12948  Keikyän  kevyen liikenteen väylät  ja  alikulku  v. -96 	 - osayleiskaava  vanha 

-  rakennuskaava 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Nykyisellään pienipiirteinen  ja  eheä.  Jos  uutta maankäyttöä tulee,  on  myös tarkasteltava tien parantamista, minkä 
tulee olla erittäin hienovaraista. Taajaman liikenneturval!isuustilanne  on  keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia.  
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Kunta: 	49b.  Äetsä 	
Turun  Tiepliri  

.c.]: .-t'1  lk  

Taajama: 	Keikyä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	49b.  Äetsä 	

Turun  Tiepliri 	 ••LI 

Taajama: 	Keikyä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ____________ _________  _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  lik. NOPeUS  

tien Pituus leveys Verkollinen Ulttymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (L  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) tolminnallinen  luokka (kn)  

249 017 8.0  -  6.0 4 100  Kokoojatie  50 
12819 5.89 6.5  -  0.4 1 64  Yhdystie  60  

Yht./keskim.  5.86 6.5  ___________  0.5 1 85  __________________  60  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988- 1992  
tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyti.  Kuolleet Hv,onn.  tiheys onnettomuudet  

numera ______ ______  Osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onnjkn*) (kpl)  

249 1787 1895 9.9 3 0 0 550.7 3.59 5 
12819 361 429 4.2 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  402 471 4.4 3 0 0 69,9 0.10 5  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisaåntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusraoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessa/lUO  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Pt:lle  12948  Keikyän  kevyen liikenteen väylät  ja  alikulku  v. -96. 
 -  Ei  tiestöön  liittyvä ongelmia.  
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Kunta: 	49b.  Äetsä 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

Taajama: 	Keikyä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Vanha maastoon sopeutunut maankäytön rakenne  on  säilynyt, koska kasvu  on  suuntautunut uuteen 
keskustaan. Koska edelleenkään ei ole kasvupaineita, tulisi maankäytön ohjauksella säilyttää nykyinen 
rakenne: rakentaminen harjanteille  ja  välissä avoimet pellot. 

Taajamakuva  

Keikyä  on  vanha idyllinen kirkonkylä Kokemäenjokilaaksoa reunustavien harjanteiden rinteillä. Vanha, 
viehättävä puutaloarkkitehtuuri  on  erittäin kauniisti mäenrinteille sijoittunut. Taajamakuvan oleellisena 
elementtinä ovat avoimet peltolaaksot harjanteiden välillä luoden näkymiä rakennusrykelmiin. 

Tieympäristö  

Tie on  kapea  ja  maastonmuotoja polveillen  noudattava. Rakennetuilla mäillä tietila  on  tiivis,  ja  rakennukset 
lähellä tietä. Viherreunat ovat runsaat sisältäen vanhaa puustoa. Tiehen asti ulottuvissa puutarhoissa  on 

 rikas  perinteinen puutarhakasvi laj isto. 
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Kunta: 	50.  Kokemäki 	
Turun Tiepliri 

.:(.I:I.auIl  

Taajama: 	Kauvatsa 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kirkonkylä, entinen itsenäinen kunta liitetty Koke-
mäkeen 
- Mt:n  2481  varrella 

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Kirkonkylä sijoittuu maisemassa selkeään kohtaan 
Kauvatsanjoen viljelylaakson  ja metsäisen selänteen 
reunvyöhykettä  seuraavan tien varteen. Taajaman läpi 
kulkevan tien varteen ryhmittyvä keskustan raittirakenne 

 on eheää  ja taajamakuva pienipiirteinen.  Kirkko 
hallitsee sisääntulonäkymää luoteesta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2481 	12935  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988- 1992  
Kaikki  Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn.  ann.  Kuolleet  (onnilOO milj.ajon.km ) (onn./km/v)  ann.  

1.40 442 489 1 1 0 88.5 0.14  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- Mt:n  2481  Keikyä-Lievikoski parantaminen tehty 	 -  ei kaavaa 
-  jos Aetsä-Kokemäki  tie  tulee, Mt:n  2481  rooli muuttuu, tulee 	 -  Kauvatsa ei seutukaavassa taajamana 

yhdistäväksi  tieksi, nousee ehkä seututieksi 
-  ei kevyen liikenteen väyliä 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty 

Vmpäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Kovakourainen  tien parannus  on  hävittänyt taajaman pienipiirteistä luonnetta. Taajaman liikenneturvallisuustilanne  
on  keskimääräistä parempL 

Luokka: 	Ilib 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia.  
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Kunta: 	50.  Kokemäki 	
Turun  Tiepiiri 	L1  

Taajama: 	Kauvatsa 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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..._  

Kunta: 	50.  Kokemäki 	
Turun  Tpiin 	 ______  

Taajama: 	Kauvatsa 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  ____________ _________  _______  ________ 

Yleisen  Tien  Kevyen  ik.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen Ulttymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) toimirinallinen  luokka  (km/h) 

2481 1.28 7.5  Pieni  0,8 0 78  Kokoojatie  51 

12935 0.12 5.5  -  8.3 0 100  Yhdystie  75  

Yht./keskim.  1.40 7.3  ________  1.4 0 80  _____________  53  

Lukenne Henkilovahinko  onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon tul.  Yleisen Raskaan  Hv,-onn.  

tien  XVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Nv  ann  tiheys onnettomuudet  

____________ ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn.Ikm/v) (kpl)  

2481 467 515 7.3 1 1 0 91.7 0.18 1 
12935 183 204 2.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  442 489 6.9 1 1 0 88.5 0.14 1  

Verkollinen  asema 	 Ulttymätiheys 
Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajortus 

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.ann.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä  vuodessa/lOO  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Mt:n  2481  Keikyä  - Lievikoski  parantaminen tehty.  
-  Jos  Aetsä-Kokemäki  -tie  tulee,  Mt:n  2481  rooli muuttuu, tulee  yhdistäväksi  tieksi, nousee ehkä seutu- 
tieksi.  
-  Ei kevyen liikenteen väyliä.  
-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  
-  Parantamisen tuloksena  tie on  tullut sujuvammaksi.  



il;] 	
Kunta: 	50.  Kokemäki 	

Turun Tiepiiri 	
:: '  

Taajama: 	Kauvatsa 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Selänteen  ja jokilaakson saumakohtaan  muodostunut  pari  kilometriä pitkä nauhataajama. Kasvu  on  ollut 
hyvin vähäistä viime vuosikymmeninä eikä tulevaisuudessakaan ole odotettavissa suuria muutoksia. 
Maankäytön ohjauksella tulee pitää huoli, ettei raitin  ja  joen väliin rakenneta. 

Taajamakuva  

Kirkonkylä sijoittuu maisemassa selkeään kohtaan Kauvatsanjoen  vi  ljelylaakson  ja metsäisen selänteen 
reunavyöhykettä  seuraavan tien varteen. Kylä  on  pieni  ja nauhamaisesti  rinteeseen rakentuva. Myös uusi 
rakennuskanta sijoittuu kauniisti maastoon täydentäen vanhaa pientalorakennetta. Taajaman läpi kulkevan 
tien varteen ryhmittyvä keskustan raittirakenne  on  eheää  ja taajamakuva pienipiirteinen.  Kirkko hallitsee 
sisääntulonäkymää luoteesta. 
Eteläisen sisääntulojakson maisemakuvallisena ongelmana  on  tuore tienparannus, jonka rinteeseen tehdyt 
korkeat penkereet  ja  leikkaukset pilaavat tien polveilevan ilmeen. 

Tieympäristö 

Tietila  keskustassa  on  kapea, raittimainen, sisääntulojaksoilla maaseutumaisen väljä. Keskustan raitti  vain 
 paikoin hiukan korkealla, mutta eteläisellä sisääntulojaksolla täysin rinteen muodon pilaava korkeine, 

viimeistelemättömine penkereineen  ja  leikkauksineen.  
Tien  polveileva,  kauniisti maastonmuotoja noudattava vanha linjaus  on  tuoreella parannuksella  täysin 
pilattu  ja  tie on  menettänyt hitaan luonteensa. 
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Kunta: 	51.  Kiikoinen 	
Turun  Tiepiiri 

• :. u'I  

Taajama: 	Kilkoinen  kk 	YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman tuonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama 	 Pitkänomainen tien varteen rakentunut taajama koostuu 
-  Pt 12960:n  varressa 	 vanhastaan kolmesta kylästä: Jaarasta, Kirkonkylästä 
-  Mt 258:n halkaisemana 	 ja Tervahaudasta. Taajamakuva Kilkoisissa  on 
-  Vt  11:n  eteläpuolella 	 kokonaisuudessaan eheä  ja maaseutumaisen  ilmeensä 

säilyttänyt. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

247 	12960 	12962  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988 - 1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnJlOO milj.ajon.km ) (onn./km/v)  ann.  
4.06 776 890 3 1 0 52.3 0.15 4  

Suunnittelutilan  ne (maan  käyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  ei kevyen liikenteen väyliä, paitsi alikulku mt 258:lla 	- osayleiskaava  v. -92 
-  kevyen liikenteen tiehanke jäissä 	 - rakennuskaavat kirkonkylässä  ja Jaarassa 

- Tervahautaan kaavoitettu  teollisuutta  ja  asutusta 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Kevyen liikenteen väylän puute  on  tarkistettava, 
mutta  jos  toteutetaan,  se on  tehtävä hienovaraisesti. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia. Mikäli kevytliikenneväylä toteutetaan, 
vaarana tietilan leviäminen taajamakuvaan sopimattomasti.  
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Turun  Tiepiiri 	::ur  

Kunta: 	51.  Klikoinen 	 _______  
Taajama: 	Kiikoinen kk 	YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Kunta: 	51.  Kiikoinen 	
Turun Tiepiin 	::LT  

•:(.1:I.i'ilfi  

Taajama: 	Kiikoinen kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTkAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 

tien Pituus leveys Verkotinen Utymåtiheys vyhen Vaazslu  Nykyinen rajoltus 

nurnQ;:: ::(k4i)  (m)  asema 4jpWkm) Có"'II.(%) ...iäSi'Uii(%): tolmIñiIjHnluo4ka (kih)  

247 0.73 6.3  Sisnauha  2.8 22 100  Kokoojatie  50 
12960 2.54 6.3  Sisnauha  0.8 4 100  Yhdystie  58 
12962 0.79 6.2  Sisnauha  2.5 0 80  Yhdystie  50  

Yht./keskim,  4.05 6.3  __________  1.5 6 96  _________________  55  

Liikenne Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  ikki 	.  

tietoon tul. Yleisen IRaskaan Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyt! Kuolleet Hv  ann thays onnettamuudet 

:::.:.;flUmet0 ______  osuus (%) (kp!) .... (kpl) ØStØ (Offl)kñ);(kpp.  

247 619 731 10.0 1 1 0 121.9 0.28 1 
12960 927 1067 10.0 2 0 0 46.6 0.16 2 
12962 435 466 8.0 0 0 0 0.0 0.00 1  

Yht./keskim.  776 890 9.6 3 1 0 52.3 0.15 4  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Låpikulku-  tai  sisäantulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä vuodessajl  00  milj. 	utokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on 
 sattunut vuosina  1988-1992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 

onnettomuutta. 
Maastokäynnin  ja  haastattelun perusteella taajamatiellä  on  turvattomuuden  tunnetta. 

 Kuntakommentin  perusteella vanhusten osuus jalankulkijoista  on  huomattavan suuri, sekä pt:n 
 12960  varteen aiotaan rakentaa uusi kunnan ainoa ala-asteen koulu (muut koulut lakkautetaan). 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ei kevyen liikenteen väyliä, paitsi alikulku mt 258:lla 
- Kevyen liikenteen tiehanke jäissä. 
-  Ei tiestöön liittyviä ongelmia. 
- Maastokäynnin  perusteella tiellä  on  turvattomuuden  tunnetta. 

 -  Pt 12960 on  päällysrakenteeltaan  huonokuntoinen.  
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Kunta: 	51.  Kiikoinen 	
Turun Tiepiiri 	

•{.I:1'1l  

Taajama: 	Kiikoinen kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ  

Maankäytän nykytila  ja  tulevaisuus 

Kiikoinen  on  kolmen kylän, Jaaran, Kiikoisten  ja Tervahaudan  muodostama nauhamainen, väljän 
maaseutumaisesti rakentunut taajama, joskin kyläkeskusten raitit ovat rakennuksin  ja istutuksin 
rajautuneita.Taajaman  kasvu  on  varsin hidasta.Jaaran  kylän rakennusryhmä muodostaa arvokkaan, 
osayleiskaavassa säilytettäväksi määritellyn kokonaisuuden. Suojeltavia rakennuksia  on  muualla 
hajanaisesti.Tervahaudassa sijaitsee torpparimuseo. 

Kunnan maankäyttö  on  suunnitelmallista. Osayleiskaava  on  vuodelta  -92. Pientalovaltaista  asumista  on 
kaavoitettu Jaaran kaakkoispuolelle paikallistie 12962  tuntumaan, kylien väliselle alueelle lähelle 
Kiikoisjärven rantaa sekä Kiikoisten kylän itäpuolelle.Palvelut keskittyvät lähinnä Kiikoisten keskustan. 
Teollisuutta  on kaavoitettu  pohjoiseen valtatien läheisyyteen. 

Ongelmalliseksi saattaa  tulla  maankäytön levlämispaineet uuden maantien  ja raitin liittymäkohtiin,  jolloin 
saattaa syntyä liikenteellisiä ongelmia. Myös valtatien liittymät ovat maankäytön leviämistä houkuttelevia, 
jolloin varsinkin Tervahaudan kylä  on  altis liikenneongelmille 

Taajamakuva  

Kiikoinen  on Kiikoisjärven  ja Jaarajoen  tuntumaan, pienipiirteiseen  ja rikkonaiseen selänteen reunavyö-
hykkeeseen  syntynyt pitkänomainen, kolmen kylän taajama. 
Jaaran  rakennuskanta koostuu pääosin vanhasta, viehättävästä puutaloarkkitehtuurista. Viherympäristö  on 

 hoidettu  ja puutarhamainen. Taajamakuva  on  eheä  ja kylämäinen.  
Kirkonkylän näkymiä hallitsee arvokkaasti kirkko.  1970-80-lukujen liike-  ja  rivitalot  on  sovitettu melko 
sopusointuisesti vanhaan kylämiljööseen. Kirkonkylän pohjoispuolinen vanha rakennuskanta  on  harvaan, 
kauniisti sijoittunut rinteille tienvarteen avoimien peltonäkymien reunoille.Tervahaudan tiiviin 
rinnerakentamisen luomaa taajamakuvaa häiritsevät uusien liikerakennusten jäsentymättömät edustat. 

Taajamakuva Kiikoisissa  on  kokonaisuudessaan eheä  ja maaseutumaisen  ilmeensä 
säilyttänyt.Ongelmaksi saattaa muodostua tarve parantaa liikenneturvllisuutta, jolloin kapea, kauniisti 
rajautunut raittitila uhkaa avartua kylien ilmeeseen sopimattomasti. 

Tieympäristö  

Kylän läpi polveileva  tie on  kapea, tilaltaan vaihteleva  ja  olennainen  osa pienipiirteistä taajamakuvaa. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Paikallistielle  12960 on  ollut suunnitteilla kevytliikenneväylän rakentaminen. Tällaisen hankkeen 
mandollisesti lähtiessä liikkeelle,  on  uhkana tietilan avartuminen , rajaavien istutusten häviäminen  ja 

 mandollisesti rakennusten sijoittuminen vähitellen kauemmas tiestä. Kevytliikenteenväylä  on  suositeltavaa 
suunnitella erityisellä huolella kullakin tiejaksolla, erillisenä tiestä vapaila jaksoilla  ja sovittaen  kapeisiin 
tiloihin nykyisessä tieaukossa välttäen tien leventämistä. Esim. kirkon kohdalla tulee harkittavaksi poikkeava 
ratkaisu, hienovarainen sovitus nykyiseen kirkkomiljööseen. 



Kunta: 	51.  Kiikoinen 
	 Turun  Tiepiiri 	 ::ir 
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Taajama: 	Kilkoinen kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi  ENET  KAUPUNGIT  
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Kunta: 	52.  Vammala 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

Taajama: 	Karkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kirkonkylä, entinen itsenäinen kunta, liittynyt Vam-
malaan 
-  Pt 12981:n  ja  rautatien varressa Rautaveden rannalla 

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Kylän teiden varsille väljästi ryhmitellen sijoittuva 
asutus  on  enimmäkseen vanhaa, kauniisti maastoon 
mukautuvaa puutaloarkkitehtuuria, joka yhdessä 
vehmaan maaseutumaisen  ja  paljon hyötypuutarhoja 
sisältävän viherympäristön kanssa muodostaa hyvän, 
eheän taajamakuvan. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  
250 	2494 	12981  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kovyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnilOomilj.ajon.km) (onnikm/v) onn.  
3.81 598 661 0 0 0 0.0 0.00 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  Mt 250 Karkun tiejärjestelyt,  ei vielä aloitettu rakentaa, 	 - rakennuskaavoja, joitakin lakkautettu 

toteutetaan  v. 94-95 	 -  pieni asemakaavan pala aseman edustalla 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  v. -86 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Suunniteltu kevyen liikenteen väylien rakentaminen rikkoo 
taajamakuvaa  merkittävästi. Kohde  on  valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. 

Luokka: 	lIlb 	 Perustelut: 	Seurattava kevytväylien  ja  oikaisujen suunnittelua  ja  toteutusta.  
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Kunta: 	52.  Vammala 	
Turun  Tiepilri 

•1(.1bi'1l_ii  

Taajama: 	Karkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	52.  Vammala 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

Taajama: 	Karkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja liikenneturvallisuustiedot 

________ 	_____ _______ _______ 	Tie  
Yleisen  Tien  Kevyen  oik. -  

ten Pi us  leveys  Verkollinen Uittymätiheys väyleri  Valaistu Nykyinen  ajciitu5  
numero  (km) (m)  asema  - (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) tolminnallinen  luokka  (kmTh)  

250 1.80 8.3  -  1.9 0 97  Yhdystie  55 
2494 0.22 6.0  -  4.6 0 72  Yhdystie  50 

12981 1.99 6.5  Siskaava  0.5 0 99  Yhdystio  50  

Yht./keskim.  3.81 7.2  __________  1.3 0 97  _________________  52  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Hy  -cnn  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl,  Kuolleet  Hv,onri. theys orinettomuudet  
numero  ______ -  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onnJ1cnv) (kpl)  

250 703 804 10.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
2494 83 113 11.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12981 569 605 6.0 0 0 0 0.0 0.00 2  

Yht./keskim.  598 661 8.0 0 0 0 0.0 0.00 2  
Verkollinen  asema 	 Liittymåtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisääritulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 

Henkilävahinko-onnettomuuksien  måårå vuodessa'l  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä ei ole sattunut vuosina 
 1988-1 992  poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Mt 250  Karkun tiejärjestelyt,  ei vielä aloitettu rakentaa, toteutetaan  v. 94-95. 
 - Liikenneturvallisuussuunnitelma  v. -86.  

-  Pieniä  jäsentymättömiä  alueita  ja  pysäköintiä  keskustassa,  mm.  liikkeiden edustalla. 
 -  Ei erityisiä  liikenteellisiä  ongelmia,  liikennemäärät  vähäiset  



Kunta: 	52.  Vammala 	
Turun Tiepiiri 	

.:{•1:.-1Ilik  

Taajama: 	Karkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Vesistöä seuraileva  pitkä maastoon sopeutunut raittikylä. Rautatie erottaa taajaman rannasta. Taajama- 
nauha  on  pitkä eikä sitä tulisi enää venyttää. Rakenteen sisällä tapahtuvaa täydennysrakentamista tulee 
suosia, mihin  on  maankäytön puolesta hyvät mandollisuudet. Taajaman palvelutaso  on  heikko. 

Taajamaan ei ole tehty yleiskaavaa (vanhoja luonnoksia olemassa). Osayleiskaavan laatiminen 
suunnitteilla lähivuosina. Taajaman kasvu painottuu etelään, emäntäkoulun alueelle. 

Taajaman maankäyttö  on  hallittua  ja  suunnitelmallista. Perinteinen rakenne kestää suunnitellun 
maankäytön. Maankäytön  ja  rakentamisen suunnittelussa tärkeää  on  säilyttää rakentamisen suhde 
maisemaa  ja  alueen perinteet. Alue  on  valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, minkä tulee olla 
lähtökohtana kaikelle suunnittelulle. 

Taajamakuva 

Karkun  taajama  on  sijoittunut voimakkaiden korkeusvaihteluiden leimaamaan suurmaisemaan kallioisen 
selänteen  ja Rautaveden  väliseen rinteeseen. Kylän teiden varsille väljästi ryhmitellen sijoittuva asutus  on 

 enimmäkseen vanhaa, kauniisti maastoon mukautuvaa puutaloarkkitehtuuria, joka yhdessä vehmaan 
maaseutumaisen  ja  paljon hyötypuutarhoja sisältävän viherympäristön kanssa muodostaa hyvän, eheän 
taajamakuvan. Alue  on  vanhan kulttuuriperinteen omaavaa. Asutus periytyy  jo 
rautakaudelta.Ydinkeskustassa  on  vähäisiä asfaltti-  ja sorakenttiä  sekä hoitamattoman näköisiä 
pientareita. Taajamakuva  on pienipiirteisen  herkkää. 

Taajama kuuluu osana Karkku-Tyrvään maisema-alueeseen, joka  on  valtakunnallisesti arvokas. 
Riippilänjärven kulttuurimaisema  on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. 

Taajamakuvallisesti  Karkku  on  kokonaisuutena arvokas ympäristö, jossa  on  vahva  ja  vanha 
kulttuuriperinne. Pienipiirteinen ympäristö ei salli suunriiteltuja raskaita toimenpiteitä. Aiottu kevyen 
liikenteen väylien rakentaminen  ja tieoikaisut  rikkovat ympäristöä oleellisesti. Liikenneturvallisuuden 
parantaminen tulee järjestää muilla toimenpiteUlä. 

Tieympäristö  
Taajaman tiestö noudattelee maaston muotoja. Rakentamisen, tiestön  ja  maiseman suhde  on  säilynyt 
hyvänä. Kokonasuutena arvokas tieympäristö, joka tulee säilyttää. 



Kunta: 	52.  Vammala 	
Turun Tiepiiri 	 ::Lr  

Taajama: 	Karkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Kaavailtu kevyen liikenteen väylien rakentaminen rikkoo oleellisesti ympäristöä. 
Tieoikaisut ovat turhia  ja  alueelle luonnottomia. 

Suunnitelmaa tulee tarkistaa  ja  toimenpiteitä keventää. Kaksipuolinen kevyen liikenteen väylä ei ole 
perusteltu. Kaikkiaan väylän toteutuminen hävittää raittimaisen ilmeen  ja  perinteen. 
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Kunta: 	53.  Säkylä 	
Turun  Tiepilri 	::fl  

Taajama: 	Säkylä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama 
- Pt:n  12691  varressa 

 - Taajamaväestö  v. 1990 3088 as., v. 2010 3400 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Säkylä sijoittuu  Pyhäjärven koillisrannalle,  laajan ta-
saisen  viljelyalueen  reunaan, rannan suuntaista har-
jannetta seuraavan tien varrelle. Kylä  on  vanhastaan 
järven  ja  paikallistien väliseen rinteeseen syntynyt, 
mutta nyt levinnyt koilliseen pelloille kohti  ohittavaa 

 maantietä. Säkylän kirkko sekä  Köyliön-  ja  Pyhäjärven 
 välinen  kulttuurnaisema  ovat  valtakunn.  arvokkaita. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

12686 	12688 	12691  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988 - 1992  
Kaikki  KevytI. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnJlOO milj.ajon.km ) (onnikmlv) onn.  
8.24 2125 2551 10 4 1 31,3 0.24 15  

Suunnitteluti lanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  paikallistien varrella kevyen liikenteen väylä  varus- 	-  tuore yleiskaava 

kunnalta saakka 	 - rakennuskaavoja  paljon  ranta-alueilla  
- liikenneturvallisuussuunnitelma  v. -86 	 - talovarauksia,  teollisuutta päätien taakse  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä huonompi.  Pikkukaupunkimainen,  melko tiivis  taajamakuva  
edellyttäisi  taajamatien jaksottelua.  

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuudessa ongelma.  Taajamatien jaksotuksen  ja  
yksittäisten  parannusten  tarve.  
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Kunta: 	53.  Säkylä 	
Turun  Tiepliri 	 ______  

Taajama: 	Säkylä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	53.  Säkylä 	
Turun Tiepiiri 	 ••_ 

•:(.ipiIjk  

Taajama: 	Säkylä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  
tien 

numero  
Pituus 
(km) 

Tien 
 leveys  

(m)  
Verkollinen 

asema  
Lnttymatiheys 

(kpl/km)  

Kevyen  tik.  
vaylien 

 osuus  (%)  
Valaistu 

osuus  (%) 
Nykyinen 

tolminnaflineflUQkka 

Nopeus 
rajoitus 
(kmTh)  

12686 
12688 

0.90 
0.50 

8.0  
7.5  

-  

Siskaava  
1.1 

10.0 
100 
51 

100  
100  

Yhdysti.  
Yhdystle  

50 
50 

12691 6.84 7.7  Siskaava  0.6 100 100  Yhdystie  55  

Yht./keskim.  8.24 7.7  ___________  1.2 97 100  __________________  54  

Liikenne  Henk Iövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992 jkki 	.  

tietoon  tul.  
onnettornuudet  

(kpl)  

Yleisen 
tien  

numero  
KVL KKVL  

Raskaan  
liikenteen 
osuus  (%) 

Kaikki 
 (kpl) 

Kevytl.  
(kpl) 

Kuolleet 
 (kpl)  

Hv.onn. 
 aste  

Hv.-orrn. 
 tiheys 

 (onn./kmN) ______  

12686 
12688 
12691 

1596 
1863 
2214 

1848 
2370 
2657 

7.0 
5.0 
5.0 

2 
0 
8 

1 
0 
3 

1 
0 
0 

76.3 
0.0 
29.0 

0.44 
0.00 
0.23 

2 
0 
13  

Yht./keskim.  2125 2551 5.2 10 4 1 31.3 0.24 15  

Verkollinen  asema 	 Lirttymätiheys 
Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden Ilittymät 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuukSien  määrä  vuodessall  00  milj.  autokm 

LiikenneturvallisuusanalyySi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanrle  on  keskimääräistä huonompi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yhteensä  10  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 
kevytlilkenteen onnettomuuksia oli  4.  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Paikallistien varrella kevyen liikenteen väylä varuskunnalta saakka. 
- Säkylän liikenneturvallisuussuunnitelma  v. 1986.  
- Kevytväylän  puute keskustasta teollisuusalueelle  ja  edelleen Kauttualle. 
- Paljon liikennettä paikallistiellä, juurikaskuljetusta. 
- Seututien  risteys vaarallinen. 
-  Epävirallisia liittymiä seututiehen.  



Kunta: 	53.  Säkylä 	
Turun Tiepiiri 	 : 

Taajama: 	Säkylä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Poikkeuksellisen pitkä nauhataajama. Uudet pientaloalueet ovat rakentuneet alueittain raitin ulkopuolelle. 
Keskustan kohdalla taajama  on  rakentunut kiinni maantiehen, mutta ei ole vielä yhtä teollisuuslaitosta 
lukuunottamatta laajentunut tien yli. Maankäytön peruskysymys  on  pitää taajama mandollisimman pitkään 
maantien eteläpuolella. 

Nauhataajama  kaipaisi eri luonteisten jaksojen selkeyttämistä nauhan pituussuunnassa. Taajaman 
identiteetin  ja  perinteisten arvojen säilymisen kannalta oleellista  on  säilyttää raitin  ja  järven välissä ra-
kentamattomia jaksoja. 

Taajamakuva  

Säkylä sijoittuu Pyhäjärven koillisrannalle, laajan tasaisen viljelyalueen reunaan, rannan suuntaista 
harjannetta seuraavan tien varrelle. Nauhamaiseen taajamaan sijoittuu useita taajamakuvallisesti  ja 

 rakenteellisesti toisistaan poikkeavia jaksoja. Kylä  on  vanhastaan järven  ja  paikallistien väliseen rinteeseen 
syntynyt, mutta nyt levinnyt koilliseen pelloille kohti ohittavaa maantietä. Taajaman reuna-alueiden pienta-
loalueet ovat eri-ikäisiä, eheitä  ja  viihtyisiä. Sotien  välisen  ajan rakennuskantaa  on  vielä melko paljon 
jäljellä. Valtakunnallisesti kulttuurihistoriallista merkitystä  on  kirkon ympäristöllä, pienimuotoisella 
Katinhännän alueella sekä Köyliö-  ja  Pyhäjärven valisellä viljelymaisemalla.  
Keskusta rakentuu raitin varrelle melko isoina, uusina liike-  ja  virastotalomassoina  ja  luo taajamakuvasta 
pikkukaupunkimaisen. Tiivis raittirakentaminen peittää näköyhteyden tärkeään maisemaelementiin, järvelle. 
Liiketalojen arkkitehtuuri luo keskustaan hieman persoonattoman leiman. Uusimman rakentamisen 
siirtyminen pellolle, kohti maantietä luo väljää levinnyttä taajamaympäristöä. 
Keskustan luoteispuolella oleva viljelysalue  on  arvokas kulttuurimaisema. 

Tieympäristö  

Keskustan tietila  on  leveä, jäsennetty saarekkein  ja  istutuksin,  mutta silti hieman yksitoikkoinen. Taajamatie 
kaipaisi etenkin tiiviimmin rakennetussa ympäristössä jaksottelua. Reuna-alueiden  tie  kulkee harjannetta 
luontevasti  ja  kevytväylät  on  sovitettu hyvin ympäristöön. 
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Kunta: 	54.  Köyhä 	
Turun  Tiepilri 	

:: '  •: ,13.1 ,1u.  

Taajama: 	Kankaanpää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Vanha maalaismainen kylä 	 Kankaanpää  on  Köyliönjärven  valtakunnallisesti 
-  Mt 213  ja  2131  risteyksessä 	 arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen kuuluva, 
-Taajamaväestö  v. 1990 442 as., v. 2010 450 as. 	metsäisen selännekielekkeen  päähän sijoittuva pieni, 

selvärajainen  kylä. Kyläkuvaa luovat maatalousraken-
nukset sekä pietalojen talouspuutarhat peruna-
peltoineen. Kuninkaanlähde vehmaine ympäristöineen 

 on  maisemallinen nähtävyys. 

Tiestö  ja  liikenneturvahlisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

213 	2131 	12695 	____________________________________________________________________ 

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1 992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.trheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnilo0milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  

3.55 708 815 1 1 0 21.8 0.06 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  ei kevyen liikenteen väyliä 	 -  tuore yleiskaava taajamaan  1993  
-  Kankaanpään kevyen liikenteen väylä suunniteltu mt:213 	- rakennuskaavoitettu 
jamt:n  2131  varteen 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Pääosin eheä, idyllinen kylä. Arvioitava tarkkaan 
kaavaillun kevytväylän tarve  ja  mandollisuudet keskustan alueella. Keskustan aukiolla taajamakuvan hienovarainen 
parannustarve.  

Luokka: 	lib 	 Perustelut: 	Ei erityisia ongelmia. 



Kunta: 	54.  Köyliö 	
Turun Tiepliri 

Taajama: 	Kankaanpää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Kunta: 	54.  Köyhä 	
Turun  Tiepiiri 	 Er  

Taajama: 	Kankaanpää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvahhisuustiedot 

Tie 	________ ____________ _________  _______ _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkollinen Liittymätiheys våyhen  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km) osus . (%) osuuj(%) tài 	fl 	i,ikka (kmjh)  

213 1.38 7.5  Siskaava  1.4 0 52  Yhdystie  51 
2131 1.33 6.2  -  1.5 0 99  Yhdystie  50 
12695 0.84 6.2  -  1.2 0 95  Yhdystie  SO  

Yht./keskim.  3.55 6.7  ___________  1.4 0 80  _________________  50  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki 	 . 

tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Mv-cnn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv.onn ttheys onnettomuudat  

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (kpl)  

213 731 931 13.2 1 1 0 54.1 0.14 1 
2131 874 943 9.0 0 0 0 0.0 0.00 1 
12695 408 423 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht,/keskirn.  708 815 9.9 1 1 0 21.8 0.06 2  

Verkollinen  asema 	 Liittymãtiheys 
Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	Hv.onn.aste 

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvahlisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 
Tässä tarkasteltavan  taajamarajauksen  ulkopuolella oleva  mt:n  213  Säkylä  -  Loimaa  ja  Huovinrinteen pt:n 

 12693  risteys  on  kuntakommenttien  perusteella vaarallinen,  ja  kevyen liikenteen väylän rakentamista 
pidetään oleellisena liikenneturvallisuuden kannalta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ei kevyen liikenteen väyliä.  
-  Kankaanpään kevyen liikenteen  väyläsuunnitelmat mt:n  213  sekä  mt:n  2131  varteen.  
-  Ei  tiestöön  liittyviä suuria ongelmia, mutta kevyen liikenteen väylät voivat olla perusteltuja koululle  ja 

 suunnitteilla olevalle  urheilukentälle  päin suuntautuvan liikenteen vuoksi.  
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Kunta: 	54.  Köyliö 	

Turun Tiepiiri 	
:: 

Taajama: 	Kankaanpää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Tiivis kylä, jossa tasapainoista kokonaisuutta rikkoo pitkälle kylän ulkopuolelle pellolle rakennettu koulu. 
Ilmeisesti maanhankinnan aiheuttama käsittämätön koulun sijoitus aiheuttaa kevyen liikenteen väylien 
rakentamistarpeen. Muuten kiinteä rakenne tulisi edelleen säilyttää rakentamalla välittömästi vanhaan 
rakenteeseen liittyen kuten tähänkin asti  on  tehty. 

Taajamakuva  

Kankaanpää  on  Köyliöjärven  etelärannalla metsäisen selännekielekkeen päähän sijoittuva pieni, selvä- 
rajainen kylä. Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin Köyliönjärven kulttuurimaisemiin. Taajaman hyvin 
maaseutumaista ilmettä ovat luomassa keskustassa olevat maatalousrakennukset sekä omakotitalojen 
talouspuutarhat perunapeltoineen. Tiiviisti rakentuneen sopusointuisen kylämiljöön ongelmakohtana  on 

 keskustan risteyksessä sijaitseva arkkitehtuuriltaan heikkotasoinen, kylän ainoa liikerakennus jäsen-
tymättömine hiekkakenttäedustoineen irrallisena elementtinä vanhan puutaloarkkitehtuurin keskellä. 
Keskustan läheisyydessä sijaitseva Kuninkaanlähde vehmainè ympäristöineen  on  maisemallinen nähtä-
vyysi 
Eheän  ja  kauniin taajamakuvan ainoana heikkolaatuisena kohtana oleva keskustaristeyksen aukio  on 

 tärkeän sijaintinsa  ja  kylästä muodostuvan vaikutelmaan paljon vaikuttavana oleellinen parannusta kai-
paava kohde. 

Tieympäristö 

Tietila  on  paikoin kapea  ja  jonkin verran vanhaa puutaloarkkitehtuuria  on  lähellä tietä. Kevytväylälle  on 
 tilaa rajoitetusti.  Sen  sijoittamista  on  tarkkaan harkittava, jottei kylän herkkä ilme kärsisi. Teiden varsien 

vihrreunat ovat hoidetut  ja  paikoin  on  tiheitä pensasaitoja.  Keskustan risteyksessä  tie on  korkealla. 
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Kunta: 	55.  Köyhä 	
Turun  Tiepiiri 	 •• 

•:(.1.1'll  

Taajama: 	Kepola 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
-  Mt 214  varrella 
-Taajamaväestö  v. 1990 821 as., v. 2010 1000 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Kepolan  kylä  on  muodostunut männikköiselle kapealle 
harjanteelle Köyliönjärven rantapeltojen reunalle. Alue 
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaislin maisema- 
alueisiin. Suora taajamaraitti muodostaa asuin-  ja  
I  iikerakennusten  eri-ikäisyydestä  ja  -tyylisyydestä 

 huolimatta eheän  ja  mielenkiintoisen kokonaisuuden 
lähinnä hienon viherympäristOnsä ansiosta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

214 	2111 	12689 

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988 	1 992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnJlOO milj.ajon.km ) (onnlkm/v)  orm.  

3.19 1366 1477 1 1 0 12.6 0.06 7 

Suunnitteluti  hanne  (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylät  on 	 -  tuore yleiskaava  v.1991  
-  kevyen liikenteen väylää jatketaan etelään 	 - rakennuskaava 
- ohikulkutie  yleiskaavassa, ei realistinen 

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Eheä, omaleimainen taajamaympäristö  a  hyvin 
tietilaan  sovitettu kevyen liikenteen väylä. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia.  
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Kunta: 	55.  Köyliö 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Kepola 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	55.  Köyhä 	
Turun  Tiepiiri 	

:: •  (.1: 	II  

Taajama: 	Kepola 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvaihisuustiedot 

Tie  ___________ _________  _______ _______  ________ 

Yleisen  Tien  Xeyen  tik.  Nopeus 

tien Pituus leveys Verkotinen Liittymätiheys väyhen  Valaistu Nykyinen rajoftus  

numero  (km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) tolmlnnallinen  luokka (krrVh)  

214 2.10 7.5  Siskaava  1.0 87 94  Kokoolatie  50 

2111 0.58 7.0  Siskaava  1.7 78 78  Kokoojatie  55 

12689 0.51 6.5  Siskaava  2.0 99 100  Yhdyslie  51  

Yht./keskim.  3.19 7.2  __________  1.3 87 92  _________________  51  

Liikenne  Henkilovahinko  onnettomuudet  1988 	1992  
tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn.  

tien  K/L KKVL  liikenteen Kaikki Keytl.  Kuolleet Hv,onn.  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  este (onn./kmfv) (kpl)  

214 1741 1800 9.0 1 1 0 15.0 0.10 8 
2111 660 878 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12689 626 829 9.0 0 0 0 0.0 0.00 1  

Yht./keskim.  1388 1477 8.5 1 1 0 12.8 0.06 7  

Verkoiiinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisäåntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  la  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä vuodessaJl  00  milj. autokm 

Liikenneturvalhisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön suunnittehutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kevyen liikenteen väylät  on.  
-  Kevyen liikenteen väylää jatketaan etelään. 

 - Ohikulkutie  yleiskaavassa, ei realistinen.  
-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  
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Kunta: 	55.  Köyliö 	

Turun  Tiepiiri 	
::' 
.:(.1:1nlk  

Taajama: 	Kepola 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Tien  risteykseen  männikkökankaalle  rakennettu uusi taajama. Pääosa rakentamisesta sijoittuu taajaman 
 läpikulkevan  maantien  214  varteen. Uusimmat asuntoalueet sijaitsevat välittömästi  raitin  ulkopuolella. 

Teollisuusalue  on  erillään kylän pohjoispuolella. Rakenne  on  kuitenkin suhteellisen ehyt eikä hajaantu-
miseen ole paineita eikä tarvetta.  

Taajamakuva 

Kepolan  kylä  on  muodostunut  männikköiselle  kapealle harjanteelle  Köyliönjärven rantapeltojen  reunalle. 
 Taajamalle  antaa poikkeuksellisen  tunnelman  ympäröivä männikkö, joka toimii vahvasti  yhdistävänä  ja 

suojaavana  elementtinä  taajamarakenteen  ympärillä  ja  keskellä. Suora  taajamaraitti  muodostaa asuin-  ja 
 liikerakennusten eri-ikäisyydestä  ja -tyylisyydestä  huolimatta  eheän  ja  mielenkiintoisen kokonaisuuden 

lähinnä  pylväsmäisistä  vanhoista  männyistä  sekä  istutetusta vihermassasta  koostuvan hienon  vihe-
rympäristönsä  ansiosta. Ainoana haittana  taajamakuvassa  on  huoltoaseman hieman avara  ja 
jäsentymätön  piha. Muuten taajamaympäristö  on  hyvin hoidettu  ja  persoonallinen. 
Erillään  taajamasta, Köyliönjärven Kirkkosaarella  sijaitsevaa kirkkoa  ja Köyliön vanhakartanoa  yhdistää 
keskustaan peltojen poikki kulkeva  koivukujanne. Köyliönjärven  kulttuurimaisemat kuuluvat 
valtakunnallisesti  arvokkaisiin  maisema-alueisiin.  

Tieympäristö 

Tieosuudet  taajamassa ovat suoria  ja  tasaisia,  tietilaltaan  riittävän kapeita viihtyisyyden luomiseksi.  Vi
-herreunat  ovat runsaat  ja  hoidetut,  ja  puusto isoa.  Kevytväylät  on  kauniisti sovitettu  tietilaan,  paikoin aivan 

erinomaisesti.  



Kunta: 	56.  Eura 	
Turun Tiepliri 	

:: 

	 43  

Taajama: 	Hinnerjoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kirkonkylä, aikaisemmin oma kunta, liitety Euraan 
- Pt:n  12666  varrella, Mt:n  205  sivussa 
- Taajamaväestö  v. 1990 469 as., v. 2010 500 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
Hinnerjoen maaseutumainen  taajama sijaitsee pienillä 
kumpareilla  ja mäenharjanteilla Hinnerjoen  molemmin 
puolin. Taajamakuva  on  erittäin viehättävä  ja 
pienipiirteinen.  Rakennuskanta käsittää vanhoja 
kauniita puutaloja, tilojen maatalousrakennuksia sekä 
keskustassa joitakin uudempia lUkerakennuksia. Val-
takunnallisesti arvokas kylämiljöö. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  
2021 	12664 	12665 	12666 

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnJlOO milj.ajon.km ) (onnikm/v) onn.  
2.21 546 644 1 1 0 45.4 0.09 5 

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- Mt:n  208  parantaminen tehty välillä Hinnerjoki-Yläne, 	 - ei yleiskaavaa, mutta aiotaan tehdä 

johon liittyy  Mt 2021  (pohjoinen sisääntulo) 	 - rakennuskaava 
-  kevyen liikenteen väyliä ei ole, eikä tulossa 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v.1984  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman lUkenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajama  on  saarekkeina kumpareille  rakentunut, 
kylän sisäiset näkymät tärkeitä. Keskustan aukiolla  tie-  ja taajamakuvan jäsennöimistarve.  Teitä ojitettu  ja 
tieverkkoa  suunniteltu ottamatta huomioon vanhaa kulttuurihistoriallista ympäristöä. 

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia. Kulttuurihistoriallisesti arvokas kylämil - 
Joo.  
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Kunta: 	56. Eura 	
Turun  Tiepilri  

•:.1-1'I u  

Taajama: 	Hinnerjoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	56. Eura 	
Turun  Tiepiiri  

•:(.1: i'1 I  

Taajama: 	Hinnerjoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen kk. Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Ljrttyrnàtiheys väyhen Valaislu  Nykyinen raloftus  

numero  (km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) toimlnnallirien  luokka (kmTh)  

2021 0.38 7.5  Sisnauha  2.8 0 91  Kokoojatie  50 

12664 0.54 6.5  Sisnauha  3.7 0 100  Yhdystie  70 

12665 0.14 6.5  Sisnauhe  7.1 0 100  Yhdystie  61 

12666 1.15 6.2  -  3.5 0 100  Ybdystie  50  

Yht./keskim.  2.21 6.5  ___________  3.6 0 98  __________________  55  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  jkki 	.  

tietoon tul Yleisen Raskaan Nv -onn  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl  Kuolleet Hvonn  tiheys onnettomuudet 

numero -  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./lcm/v) (kpl)  

2021 

______ 

151 168 10.0 0 0 0 0.0 0.00 2 

12664 259 308 12.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

12665 89 62 10,0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12666 867 1028 11.4 1 1 0 54.9 0.17 2  

Yht./keskim.  546 644 11.2 1 1 0 45.4 0.09 5  

Verkollinen  asema 	 Liittymãtiheys 

Siskaava, 	Låpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisaantulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienesså palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien måårä vuodessa/lUO  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Mt:n  208  parantaminen toteutettu välillä  Hinnerjoki -Yläne, johon liittyy  Mt 2021  (pohjoinen sisääntulo). 
 -  Kevyen liikenteen väyliä ei ole, eikä tulossa.  

- Liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v.1984  
-  Keskustan aukio  on  avara  ja  jäsentymätön.  
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Kunta: 	56.  Eura 	
Turun Tiepiiri  

.:(.1'.-t , ' u  

Taajama: 	Hinnerjoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykyti  la  ja  tulevaisuus 

Erikoinen taajamarakenne: rakentaminen kumpareilla  ja  mäenharjanteilla,  välissä peltoalueita. Tiet  ja 
 raitit  ovat taajamarakenteen peruselementtejä. Tieverkostoa  on  muokattu  ja  "paranneltu" ottamatta 

huomioon taajaman omaleimaista rakennetta. Uusia tielinjoja  on  vedetty kumpareiden välisiin  notkel- 
mun.  Hidas kasvuvauhti  on  toistaiseksi mandollistanut kylän rakenteen säilymisen. Ennen uusia tieverk-
koa  ja  tiestöä muuttavia toimenpiteitä tarvitaan taajaman ominaispiirteistä lähtevä maankäytön  ja  raken-
netun ympäristön kehittämissuunnitelma. Tulisi myös tutkia, miten tieverkon "parannustoimenpiteillä" 
luodut taajamarakenteen vauriot voitaisiin pitää mandollisimman vähäisinä. 

Taajamakuva 

Hinnerjoen maaseutumainen  taajama sijaitsee pienillä kumpareilla  ja  mäenharjanteilla Hinnerjoen  mo-
lemmin puolin. Taajamakuva  on  erittäin viehättävä  ja  pienipiirteinen.  Rakennuskanta, joka pääasiassa 
käsittää vanhoja kauniita puutaloja, tilojen maatalousrakenn uksia sekä keskustassa joitakin uudempia 
liikerakennuksia, sijoittuu erinomaisesti maastoon mäille  ja  rinteisiin.  Taajaman sisälle  jää  avoimia 
peltoja, jotka avaavat näkymiä viehättävästi kumpareelta toiselle. Hinnerjoen kirkonkylä  ja 

 kulttuurimaisema kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurihistohiallisiin kohteisiin. 
Kirkko  on  keskeisellä  ja  näkyvällä paikalla. Ainoana ongelmakohtana  on  keskusta-aukion yhtenäinen, 
kylän mittakaavassa laaja, jäsentymätön asfalttikenttä. Aukion maaseutumainen ilme sallii kuitenkin  vain 

 hienovaraisia jäsentelytoimenpiteitä. 

Tieympäristö 

Tietila  on  kapea, talot pääosin lähellä tietä  ja  tien vierukset vehreät  ja  runsaat.  Tien  varrella  on  myös 
paljon isoja hienoja puita.  Tie  myötäilee hyvin maastonmuotoja, mutta avautuu keskustassa jäsenty-
mättömäksi aukioksi. 



Kunta: 	57a.  Eura 
	 Turun Tiepiiri 	::Er 
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Taajama: 	Eura  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan  päätaajama,  vanha kirkonkylä 	 Eura  on  vanha,  jokilaaksoon  tien varteen syntynyt  
- Kt:n  42  ja Pt:n  12679  varrella 	 nauhamainen  kylä. Taajama  on  voimakkaasti laajen- 

tunut  70-luvulla. Uusi  liikekeskus  on  syntynyt erilleen 
vanhasta keskustasta  raitin  jatkeeksi.  Kt 42  jakaa 

 taaj  a  maa.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

42 	12677 	12679 	12683  

Yhteis Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki  Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnlloOmilj.ajon.km) (onn.Ikmlv)  ann.  
7.07 2069 2414 12 9 1 44.9 0.34 35  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö): 	- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty 
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilarine 
- mt  211  Euran  ohikulkutie  valmis,  on  nyt  mt  204 	 - osayleiskaavaluonnos 1993 
- kt  42  Euran  kevytliik.järjestelyt  valmiit 	 - rakerinuskaava 
-  kevyen liikenteen väylä  pt 12679:n  varteen 	 -  tehty  ympäristösuunnitelma 
- kt 42:Ile eritasot  Euran keskustan kohdalla, yleis- 
suunnitelma,  kantatie  muuttuu osaksi  vt 12:ta 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono, mutta uudet  tiejärjestelyt  mandollisesti parantavat tilannetta.  
Raumantien,  Kt 42:n  suhde  taajamakuvaan  ongelmallinen, koska  se  halkaisee taajaman  ja jokilaakson.  

Luokka: 	Il 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuutta seurattava.  Kt 42 taajamakuvaan  ai- 
heuttama ongelma.  



Kunta. 	57a. Eura 	
Turun Tiepilri 	::LT  

Taajama: 	Eura  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Kunta: 	57a.  Eura 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

•:(.1i.1'1tk  

Taajama: 	Eura  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen ik. Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Lnttymtiheys väyen  Valaistu Nykylnaii raOi1u3  

numero  ..(m)  asema kpl/km)  osuus (%) osuus (%) tolmInnallinsntvokka _____________  

42 2.47 10.0  Ohikaava  3.2 0 88  Kantatie  76 

12677 0.70 6.6  Siskaava  7.1 58 99  Vhdystie  51 

12679 3.18 8.0  Sisnauha  1.3 77 100  Yhdystie  51 

12883 0.72 8.9  -  2.8 0 12  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  7.07 8.4  ___________  2.7 41 87  _________________  60  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988 -1992  
tl.toontut.  Yleisen Raskaan Hv.-onn. 

tien K'L KKVL  liikenteen Kalkki Kevytl.  Kuolleet Hv.onn. theys  onnettomuudet 

numero osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onnjkm/v) (kpl)  

42 

______ 

2633 

______  

3350 15.0 5 3 1 42.1 0.40 15 

12677 753 727 3.9 0 0 0 0.0 0.00 0 

12679 2226 2428 5.4 7 8 0 54.2 0.44 19 

12683 719 774 4.0 0 0 0 0.0 0.00 1  

Yht.fl(eskim.  2069 2414 8.5 12 9 1 44.9 0.34 35  

Verkollinen  asema 	 Liittymåtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisãäntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoltusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien mäàrä vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1992  yhteensä  12  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 

 kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  9. Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  1  ja  kevytliikenteen 
 onnettomuuksista  6  tapahtui  paikallistiellä  12679.  

Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on 
 korkea:  43 onn./1 00 milj.ajon.km .  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Mt 204  Euran  ohikulkutie  valmis.  
-  Kt 42  Euran kevyen liikenteen järjestelyt valmiit.  
-  Kevyen  lilkenten  väylä  pt 12679:IIe. 
-  Keskustassa  on  kevyen liikenteen väylät.  
-  Kt 42  muuttuu  valtatieksi. 
-  Kt 42:IIe Souppaan  ja  Filppulan eritasoliittymät  Euran keskustan kohdalla,  yleissuunnitelma. 
- Liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty.  

Pt:lIä  12679  ongelmallinen liittymä  ja  kovat  ajonopeudet.  



Kunta: 	57a.  Eura 	
Turun Tiepiiri 	

:: '  
Taajama: 	Eura  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Voimakkaasti kasvanut taajama, joka muodostuu luonteeltaan erilaisista  osa-alueista. Vantn  osa  on 
maaseutumainen raittikylä,  joka  on  säilynyt ympäristöltään melko hyvin. Tämän raitin eteläpäähän  on 
1970-luvulla rakennettu uusi liikekeskusta  ja kerrostaloalue.  Laajat pientaloalueet  on  rakennettu joki- 
laakson itäpuolelle.  1980-luvulla näiden alueiden väliin  on  ryhdytty rakentamaan  Kt 42:n  suuntaista uutta 
keskusta-aluetta, johon liikerakennusten ohella  on  sijoitettu uusi kunnantalo.  Kt 42  jakaa taajaman. 
Pääraitti alittaa kantatien eritasossa. Pientaloalueita  on  rakennettu myös  Mt 205:n länsipuolelle,  mikä 
aiheuttaa ongelmia risteyksiin. 

Taajaman keskustan osayleiskaava  on  tuore  (1994)  ja  suunnitelmallinen. Uutta asuinrakentamista  on 
 tulossa Kauttuan päähän  ja Pyhäjärven  päähän etelässä, Maasillan kaava-alueelle pohjoisessa sekä 

Nikkarin alueelle kantatien pohjoispuolella. Teollisuus keskittyy Fankkeen alueelle  ja Kauttualle 
Neitsytmäkeen.  Keskustaa tiivistetään  ja sillä  on  selkeät rajat. Kunnan maankäyttö  on  suunnitelmallista. 

Kasvava  ja  laajeneva taajama, mikä edellyttää kaavoituksen  ja liikennesuunnittelun  jatkuvaa kiinteätä 
yhteistyötä. Maankäytön suhteen erityisiä ongelmia ei ole. 	 - 

Taajamakuva 
Eura  on  vanha jokilaaksoon tien varrelle nauhamaisesti syntynyt kylä. Vanhasta eheästä kylärakenteesta 
erilleen raitin jatkeeksi  on  pääosin  1970-luvulla rakentunut uusi kuntakeskus, jonka rakentaminen  on 

 levinnyt jokilaaksoon. 
Uusista taajamaa sivuavista ohikulkuteistä erityisesti kt  42:n,  suhde taajamaan  on  ongelmallinen  sen 
halkaistessa  taajaman  ja jokilaakson.  Vaikutus  on  enemmän toiminnallinen kuin visuaalinen. 

Keskustassa  on  paljon rakennussuojelukohteita  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Euran 
kirkonkylä viljelysaukeineen  ja Kauttuan  historiallinen teollisuusalue  ja  asuntoalueet ovat valtakunnallisesti 
merkittäviä ympäristöjä. 

Taajamakuvallisesti  positiiviset arvot liittyvät vanhaan rakennuskantaan, maiseman arvoalueisiin sekä 
vanhaan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen raittiin. Kirkon asema maamerkkinä  on  erityisen tärkeä. 
Negatiivista  on  uusi liikerakentaminen  ja sen  mittakaava, liikenneympäristön jäsentymättömyys sekä 
hallitsevien teiden tilallinen väljyys  ja  suhde perinteiseen rakentamiseen  ja  maisemaan. 

Tieympäristö 
Taajamaa  ympäröivät ohikulkutiet, jotka mittakaavallisesti eroavat sisäisestä tieverkosta. Ohikulkuteiden 
linjaus  on maisemarakenteen  vastainen. Muiden yleisten teiden mittakaava, luonne  ja geometria  on 

 sopusoinnussa ympäristön kanssa. Erityisesti sisääntulojaksot keskustaan ovat raittimaisen kauniita. 
Erityisen arvokas  on pt 12679  kirkolta pohjoiseen sekä entinen mt  2193. Taajamakuvallisesti 
kauppakatuna  toimiva kaavatie  on  ongelmallinen. Myös pt:llä  12679 on keskustajaksolla kohennettavaa. 
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Kunta: 	57a.  Eura 	
Turun Tiepiiri 	UD'  

•  :.1: 1'I  

Taajama: 	Eura  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENP!DESUOSITUKSET 

Tieympäristöön  ja  yleisiin teihin liittyvät toimenpiteet ovat Euran taajamassa paikallisia  ja  melko pieniä.  Pt 
12679 on  hiljattain saneerattu.  Tien  pohjoispää  on  osa  arvokasta miljöötä,  ja  sitä tulee kehittää  sen  mukaan. 
Jakso kirkolta Kotipiirin tilalle kaipaa lisää istutuksia  ja välikaistan  avo-ojat  tulee täyttää.  Tien  tasaus  on 

 noussut paikoitellen häiritsevästi. Jakso kunnantalolta joelle kaipaa selkeämpää jaksotusta, ajonopeuksia 
hidastavia suojatiesaarekkeita sekä paikoitellen lisää istutuksia (yksittäispuita)  ja viimeistellympää  ilmettä. 
Kyseinen jakso  on  ns. keskustajakso.  Tiellä tulee kuitenkin säilyttää raittimainen ilme  ja  nykyinen geometria. 
Keskustajaksolla parantaminen tulee tehdä tonteille asti, jotta piha-alueet saataisiin jäsennetyksi. 

Mt:Ilä  205  oleva pääliittymä (ns. Souppaan liittymä)  on  liikenteellisesti  ongelmallinen. Kyseiseen liittymään 
 on  kaavailtu kanavointia. Ongelmana  on  kuitenkin paikallistien mittakaavallinen leviäminen  ja 

jäsentymättömyyden  korostuminen kyseisessä kohdassa entisestään. Liittymän parantaminen voitaisiin 
tehdä katumaisen tiukaksi  ja  samalla käsitellä  koko liittymäalue,  jotta levähtänyt tila saataisiin hoidetun  ja 
mittakaavallisesti  onnistuneen näköiseksi.  
Tien  eteläpäässä  ei tarvita erityisiä toimenpiteitä. 

Kantatielle  kaavailtu eritasoliittymä tulee muuttamaan ympäristöä, mutta keskustan taajamakuvaan  ja 
 rakenteeseen  sillä  on  vähäisempi merkitys.  Kantatien  41  tasaus  on  häiritsevän korkealla talojen jäädessä 

monttuun.  Tien  jakava vaikutus  on  visuaalisesti olemassa, mutta ei korostunut. 

Entinen maantie  2193 on  erityisen kaunis, kyläyhteisön läpi kulkeva tieraitti, joka tulee säilyttää  
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Kunta: 	57a.  Eura 	

Turun  Tiepiiri 	 ::Lr  
Taajama: 	Eura  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	57b.  Eura 	
Turun  Tiepiiri 

•:ol .i'I  

Taajama: 	Kauttua 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kauttua  on  uusi lukekeskus 	 Kauttua  on mäntykankaalla selänteen  reunalla sijait- 
-  Kt 42:n  sekä  Mt 205  ja  211  varsilla 	 seva uudehko liikekeskus, joka  on  rakennettu 

ympäröivän tehdasyhdyskunnan tarpeisiin. Taajamasta 
erillään sijaitseva Kauttuan ruukki  on  valtakunnallisesti 
arvokas perinnemaisema. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

211 	2193 	12691  

Yhleis- Henkilövahinko-onnettomuudet  198  -  1992  
Kaikki  KevytI. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskirn. Keskim.  

(kJi) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnhlOO milj.ajon.km ) (onnJkm/v) onn.  

4.50 2739 3283 10 3 1 44.4 0.44 25  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestä):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 - liikenneturvallisuussuunnitelma tehty 
-  Mt 211  Euran ohikulkutie  v. -92-93,  valmis 	 Kaavoitustilanne 
-  Kevyen liikenteen väylä vanhan  Mt 211:n  varressa 	 - osayleiskaavaluonnos  v.1993 
-  Mt 2193  muuttunut kaavatieksi 	 -  rakennuskaava 
-  Mt 211 tieympäristön  parantaminen Kauttuan keskustan 	 -  tehty ympäristösuunnitelma 

kohdalla,  v. -93,  valmis 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono, mutta suunnitellut tiejärjestelyt mandollisesti parantavat tilannetta. 
Kauttuan  vanhan kaupparaitin saneeraus luo ympäristökuvaa rikastavan  miljöön.  Toivottavaa  on  maankäytön 
kehittyminen liikekeskusta täydentämään. 

Luokka: 	Ilib 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuutta  ja taajamakuvan  kehitystä seurattava. Ei 
erityisiä ongelmia.  



Kunta: 	57b.  Eura 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Kauttua 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



Kunta: 	57b.  Eura 	
Turun  Tiepiiri 	 :: 
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Taajama: 	Kauttua 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  kik,  Nopeus 
tien Pituus leveys Verkol1inen Liittymätiheys våyen  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) toimlnnallinen  luokka (krM)  

211 114 8.0  Ohikaava  1.8 100 100  Seudullinen  tie 50 
2193 2.29 6.8  Siskaava  0.4 75 81  Yhdyatie  50 
12691 1.08 8.2  Siskaava  0.9 100 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  4.50 7.4  ___________  0.9 87 90  __________________  50  

Liikenne  Henk iövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kalkki Kevytl.  Kuolleet Hv.onn.  tiheys onnettomuudet 
numero ______ ______  osuus (%) (kpl) - (kpl) (kpl)  aste (ona.TKm/v) (kpl)  

211 5544 6730 9.0 5 1 0 43.4 0.88 13 
2193 1949 2340 4.0 4 2 1 49.1 0.35 10 
12691 1455 1644 4.0 1 0 0 35.0 0.19 2  

Yht,/lceskim.  2739 3283 5.3 10 3 1 44.4 0.44 25  
Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntufotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessaJl  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988-1 992 
 yhteensä  10  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista  kevytliikenteen 

 onnettomuuksia oli  3. Moottoriajoneuvo -onnettomuuksista  4  ja  kevytliikenteen  onnettomuuksista  1  tapahtui 
maantiellä  211.  

Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on  korkea:  44 
onn./100 milj.ajon.km .  Myös onnettomuustiheyden, joka kertoo onnettomuuksien määrän  tiekilometriä 

 kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista, arvo  on  korkea:  0.44 onn./km/vuosi. Kauttuan  taaja-
massa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa  onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  pa-
rantavilla toimenpiteiltä.  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Mt 211  Euran  ohikulkutie,  v. 92-93,  valmis  
-  Kevyen liikenteen väylä vanhan  mt  211:n  varressa.  
-  Mt 2193  muuttunut  kaavatieksi. 
-  Kevyen liikenteen väyliä  on. 
-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  
-  Tiepiirin kommentin perusteella tarvitaan  kevytväyläyhteys Säkylään.  



Kunta: 	57b. Eura 	
Turun Tiepiiri 	

:: '  
Taajama: 	Kauttua 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Suoran maantien kylkeen muodostunut liikekeskus, jonka kasvu ilmeisesti pysähtynyt Euran keskustan 
kehitytty.ä vetovoimaisemmaksi. Toteutettavalla tien saneerauksella  miljöö ja liikenneturvallisuus  kohenee; 
maankäytön kehittämismandollisuudet ovat vähäiset. 

Taajamakuva 

Eura  on  vanha jokilaaksoon syntynyt taajamakuvallisesti eheä nauhamainen kylä. Kauttua  on  uusi liike- 
keskus mäntykankaalla, selänteen reunalla. Suurmaiseman rakenne  on  kaunis  ja  selkeä. Kauttualla 
männikkö toimii eheyttä luovana. 
Kylien kehittämislinja  on  selkeä. Euran taajamakuva  ja  -rakenne voi kehittyä nauhamaisena nykyisin 
peruspiirtein, kun taas Kauttua uutena keskuksena sietää uutta, ohjailtavaa taajamakuvan syntyä. 
Kauttualla käynnissä oleva vanhan taajamatien kaupparaitin saneeraus tulee muodostamaan alueelle 
kontrastiksi pienipiirteisen, ympäristökuvaa rikastavan raittimiljöön. 
Vahva, suurimittakaavainen männikkö sulkee sisäänsä sinänsä  varsin  yksipuolisen  ja  vasta kehittymässä 
olevan liikekeskustan. Ongelmia muodostuu, ellei keskusta kehity toiminnoiltaan riittävän monipuoliseksi. 
Taajamakuva ei tällöin rakennu eheäksi kokonaisuudeksi. 

Tieympäristö 

Taajamaa  ympäröivät ohikulkutiet. Taajaman sisäisten teiden tietila  on  melko viihtyisä, pienipiirteinen  ja 
 hallittu. 
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Kunta: 	58.  Lappi  TL 	
Turun Tiepiiri 	

::  

u:(.1: -IlhI  

Taajama: 	Lappi kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama 
- Pt:n  12662  varrella, sivussa  Kt 42:lta 
- Taajamaväestö  v. 1990 1773 as., v.2010 2000 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Lappi  TL on kirkonkylämäinen,  hienossa  koskimiljöössä 
sijaitseva,joen  kahta puolta  jakautuva,  rakenteeltaan 
eheä  ja  säilynyt kylä. Kylän  luonnonympäristö  on  niin 

 suurimittakaavaista  ja  hallitsevaa, että rakennusten 
 jäsentymättömät edustilat tieympäristössä  ovat 

pienempi ongelma. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

42 	207 	12662  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomoudet  1988- 1992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnil00milj.ajon.km ) : 1(QflflJkmI'J) onn.  
5.03 2279 2625 5 2 0 23.9 0.20 10  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylä keskustassa, toinen 	 -  yleiskaava tekeillä,  luonnosvaihe  

suunnitteilla kirkon  ja  vanhainkodin välille  
- ohitustievaraus  taajaman eteläpuolelle  
-  suunnitelma  kantatien  42  parantamisesta taajaman kohdalla,  

(eritasoliittymä) 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen.  Maisemaltaan  hieno  kylämiljöö.  Kiinnitettävä huomiota 
taajaman leviämiseen  kantatien  varteen, mikä voi aiheuttaa ongelmia. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	E  erityisiä ongelmia.  



Turun  Tiepliri 	 ::ir  Kunta: 	58.  Lappi  TL 	 ________  
Taajama: 	Lappi kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



Kunta: 	58.  Lappi  IL 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

	 59  

Taajama: 	Lappi kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie  
Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Ulttymätiheys väyhen  Valaistu Nykyinen rajoitus. 
flUfl99.  (km) .(m) ;  asema (kpl/km) Q$1J44$(%). :;::::O$!,5jS(%)::: lolminnallirien  luokka (kmjb)  

42 171 10.7  Ohikaava  3.5 79 100  Kantatie  80 
207 1.49 7.1  Siskaava  3.4 8 100  Kokoojatie  54 

12882 1.83 6.9  Siskaava  3.8 100 100  Yhdystie  50  

Yht.Jkeskim.  5,03 8.2  3.6 65 ___________ 	 _________________  100  61  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988- 1992  Kaikki 	 . 

tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn.  
tien KyL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet Hv.onn.  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus.(%),, (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn.lkm/v) (kpl)  

42 3793 4430 11.4 3 2 0 25.4 0.35 7 
207 1364 1841 7.8 0 0 0 0.0 0.00 1 

12662 1609 1576 4.0 2 0 0 37.2 0.22 2  

Yht./keskim.  2279 2625 7.6 5 2 0 23.9 0.20 10  
Verkollinen  asema 	 Ulttymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 
Sisnauha, 	Sisaantulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoltusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 

Henkilävahinko -onnettomuuksien määrä vuodessaJl  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1 992  yhteensä  5  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kevyen Iliikenteen väylä keskustassa. 
-  Kevyen liikenteen väylä suunnitteilla kirkon  ja  vanhainkodin välille. 
- Ohitustievaraus taajaman eteläpuolelle. 
-  Suunnitelma kantatien  42  parantamisesta taajaman kohdalla (eritasoliittymä). 
- Ei tiestöön liittyviä ongelmia. 



Kunta: 	58.  Lappi  TL 	
Turun Tiepiiri 	

:: ' •  (.1:  

Taajama: 	Lappi kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Taajamarakenne  on  säilynyt  varsin ehyenä  huolimatta suhteellisen laajasta uudisrakentamisesta. 
Maankäytön kannalta ongelmallinen  on Kt 42:n  suhde taajamarakenteeseen. Työpaikkarakentaminen  on  jo 
laajentu  nut kantatien  eteläpuolelle. 

Taajamakuva  

Lappi  TL on kirkonkylämälnen,  hienossa koskimiljöössä sijaitseva, rakenteeltaan eheä  ja  säilynyt kylä. 
Puukirkko  on  vuodelta  1760  ja  sijaitsee joen toisella puolella keskustaan nähden. Taajamakuvassa 
hallitsee ennen kaikkea koski  ja  vanhan kivisillan  ja  uuden kevyen liikenteen  sillan  muodostama 
kokonaisuus. Uusi voimakas muotoaihe  ja  vanha historiallinen elementti luovat jännitteisen tilanteen, joka 
hieman vähentää vanhan  sillan  voimaa taajamakuvassa. Viherympäristö  on  vehmasta. 
Puutaloarkkitehtuuri  on  näkyvänä taajamakuvassa, uudet yksittäiset liike-  ja hallintorakennukset  sopivat 
mittakaavaan  ja  tyyliin kohtalaisen hyvin. 
Kylän luonnonympäristö  on  niin suurimittakaavaista  ja  hallitsevaa, että rakennusten jäsentymättömät 
edustilat tieympäristössä ovat pienempi ongelma. 

Tieympäristö 

Ohikulkutie  ei häiritse taajamakuvaa, vaan  on  säilyttänyt ohikulkutien luonteen. Keskustan taajamatie-
saneeraus  on  säilyttänyt tielinjan perinteisen, maisemaan sopivan luonteen  ja avartuneenakin tieympänstö 

 sopii hyvin vahvailmeiseen suurmaisemaan. 



Kunta: 	59.  Rauma 
	 Turun  Tiepilri 	 ::i:r 

	 61  

Taajama: 	Uotila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Uotila  on  ennen kulunut maalaiskuntaan, liitetty 

 Raumaan 
-  Kt 42:n  sivussa,  Pt 12649  varrella  
- Taajamaväestö  v. 1990 3000 as., v. 2010 3400 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Taajama  on  syntynyt  Ayhönjärveeri suuntaavien  pitkien 

 kapeiden  laaksojen väliselle kapealle harjanteelle  ja 
 rinteille.  Vanha  puutaloasutus ulkorakennuksineen  on 

 ryhmittynyt rinteeseen väljästi puutarhojen keskelle. 
Uusi löysästi sijoittunut  kerrostalorakentaminen  on 
mittakaavallisesti  täysin  pientalomiljööstä  poikkeavaa. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus:  Taajaman yleisten teiden numerot  

42 	12649 	12768  

Yhteis- Herikilövahinko -onnettomuudet  1988- 1992  
Kaikki  Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. cnn.  Kuolleet  (onnilOO milj.ajori.km ) (onnfKm/v) onn.  

8.91 6618 6971 23 9 3 21.4 0.52 44  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
- Koillisväylä kehätie, yleissuunnitelma  tehty  -  vanha yleiskaava  
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v.1990 - rakennuskaavoitettu  pääosin  
-  kevyen liikenteen väylien tarve  länsipäähän 
-  Vt  8  välillä Raisio-Pori tarveselvitys v. -93 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  lUkenneturvallisuustilanne  on  huono, kun  kantatien  42 taajamajakson  onnettomuuksia ei oteta huomioon 

 Tieympäristön  ja  -rakenteen  paranriustarve, esim. hidasteillä,  sujuvuuden vähentäminen  Pt 12649,llä.  Taaja
-makuvassa  vanhan  ja  uuden rakenteen ristiriita.  

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuusongelma paikallistiellä Tierakenteen  ja  
-ympäristön  paranriustarve. 



Kunta: 	59.  Rauma 	
Turun  Tiepilri 	::LT  

Taajama: 	Uotila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	59.  Rauma 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 
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Taajama: 	Uotila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen bik. Nopeus 
tien Pituus leveys VerkoUlnen Lilttymåtiheys väyhen  Valaistu Nykyrn.n raloitus 

num  (km)  (rn) aseria (kpl/km) :..:uus (%)  osuus (%) toimlnriattinetuoIck* (ImTh)  

42 5.13 8.4  -  1.2 72 72  Kantatie  49 
12649 3.02 7.4  Siskaava  0.7 90 100  Yhdystie  50 
12768 0.76 7.5  -  6.6 0 18  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  8.91 8.0  ___________  1.5 72 77  __________________  49  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki 	 . 

tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyti.  Kuolleet Hv onn. theys onnettomuudat  

numero _____ -  osuus (%) (kpl) (ll) (kpT  aste (onn./km/v) (kpl)  

42 10520 11119 8.8 15 4 3 15.2 0.58 33 
12649 1452 1418 4.0 8 5 0 100.1 0.53 11 
12768 788 1003 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  6618 6971 6.7 23 9 3 21.4 0.52 44  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkulie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajottusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono, kun kantatien  42  vaikutusta taajaman 
keskimääräiseen onnettomuusasteeseen ei oteta huomioon. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yhteensä  23  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta, joista kevytlilkenteen onnettomuuksia oli  9.  Kantatien  42  ja  paikallistien  12768 

 Iiittymässä  on  onnettomuuksien kasautuma. 

Paikallistien  12649  onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo onnettomuuksien määrän 
tiekilometriä kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  korkea:  0.53  onn./km/vuosi. 

 Uotilan taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa onnettomuusmääriin 
liikenneturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. 
Kuntakommenttien  mukaan koillisen teollisuusalueen käyttöönotto pahentaa  mm.  Ayhöntien 
Iiikenneympäristöongelmaa,  ellei koillisväylää toteuteta. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

- Koillisväylä kehätie, yleissuunnitelma  tehty. Ympäristön kannalta vaikea. 
-  Kevyen liikenteen väylien tarve taajaman länsipäähän, mandollisesti myös keskijaksolle. 
-  Vt  8  välillä Raisio -  Pori  tarveselvitys  v. -93.  Valtatien parantaminen liittyy myös koillisväylän 
ratkaisuun.  
-  Pt 12649 on  kevytväylineen  erittäin sujuvasti ajettava, leveä  ja  suora. 
- Poikittaisliikennettä  paikallistien yli. 
-  Uotilassa vanha asutus  on  melualueella. 
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Kunta: 	59.  Rauma 	

Turun Tiepiir 
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Taajama: 	Uotila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Alue  on  vanhaa kaupungin rajan taakse syntynyttä mökkiasutusta,  jota  on 1960-luvulta alkaen täydennetty 
paikallistien varteen sijoitetuilla kouluilla, urheilukentällä  ja kerrostaloilla.  Vanha rakentaminen  on 

 sijoittunut mäen harjanteelle  ja  uusi rakentaminen tien toiselle puolelle kapeaan taaksoon. Laakson taakse 
 on kaavoitettu  ja  rakennettu pientaloalue, jonne liikennöidään paikallistieltä. Sujuva  ja tilaltlsesti 

jäsentymätön  tie  jakaa näin kehittyneen maankäytön.  Tien  sijoittaminen rinteeseen  ja  siitä seuraavat 
tasoerot korostavat tien jakavaa vaikutusta. Raitin varren julkiset rakennukset - koulut  ja pallouluhalli

-poikkeavat mittakaavaltaan  ja  maisemaan sijoittumisessa perinteisestä rakennustavasta. 

Taajamassa  on  vanha yleiskaava  (1979).  Rakennuskaava  on  ajan tasalla. Koiltiselta teollisuusalueelta  on 
 laadittu yleiskaava. 

Taajaman maankäytön suunnittelussa painopiste tulee keskittää Uotilan Vanhantien ympäristön 
kehittämiseen. Laakso tulee rauhoittaa rakentamiselta. 

Taajamakuva  

Taajama  on  syntynyt Äyhönjärveen suuntaavien pitkien kapeiden laaksojen väliselle kapealle harjanteelle 
 ja rinteille.  Vanha puutaloasutus ulkorakennuksineen  ja vehreine  pihoineen  on  ryhmittynyt rinteeseen 

luontevasti. Uusi pientalorakentaminen  on eheää.  Vanhan rakenteen alapuolelle, paikallistien varteen 
syntynyt julkinen rakentaminen  ja kerrostalokorttelit  ovat mittakaavallisesti täysin pientalomiljööstä 
poikkeavia. Myönteinen poikkeus  on 1980-luvun tien vareen rakennettu liiketalo.  Kt 42:n pohjoispuolisessa 

 osassa asutus  on nauhamaisesti  hajallaan tien varressa  ja taajamakuva metsäinen.  Laaksossa virtaava 
puro  on  maisemallisesti merkittävä. Raitin varren rakennetun ympäristön kasvillisuus  on lehtipuuvaltaista 
puutarhakasvillisuutta. 

Taajamakuvallisesti  positiiviset ominaisuudet ovat säilynyt rakentamisen suhde maisemaan, pienipiirteinen 
ympäristö, Vanha  tie  ja kylämäinen  ympäristö. 
Negatiivista  on  tien luonteen muuttuminen alkuperäisestä raitista taajaman läpikulkutieksi  ja  maisemaan 
sopimattomat rakennukset  ja  niiden ympäristöt. 

Tieympäristö 

Taajamatie  (pt 12649)  kulkee rinteen muotoa myötäillen laakson reunassa. Tieympäristö  on alarinteen 
 laakson  ja  uuden rakenteen puolelta avoin, umpeenkasvava  ja hoitamaton.  

Avo-ojat  ovat  syvät ja välikaistoilta  puuttuvat istutukset.  Tie  ei jaksotu riittävästi.  Tie on putkimainen  ja 
turvattoman  tuntuinen. Korotetuilla osin tietila  on  liian leveä.  

Pt 12768 on  viehättävän raittimainen  tie,  jolta  ei ote kevyen liikenteen väylää.  Tie on  poikkileikkaukseltaan 
kapea  ja rajautuu tonifeihin.  Tiellä  on  hyvä rytmi  ja  optinen ohjaus. Kyseinen  tie on  tärkeä  osa  miljöötä. 
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Kunta: 	59.  Rauma 	

Turun Tiepiiri 	 ______  

Taajama: 	Uotila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Toimenpiteet tulee kohdistaa ensisijaisesti  Pt 12649  eli Uotilan  Vanhantien  parantamiseen. Kyseinen  tie  ei 
vastaa toiminnallisesti eikä visuaalisesti paikan arvoa. Uotilan  keskustasuunnitelmassa  (1986) on  ehdotettu 
tien muuttamista hidaskaduksi. Suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä jalkakäytävän rakentaminen tien 
pohjoispuolelle leventäisi turhaan tietilaa eikä näin  ollen  tue tien ilmeen palauttamista raittimaiseksi, vaan 
katumaiseksi.  Sen  sijaan suunnitelmassa esitetty avo-ojien täyttäminen  ja  istuttaminen  on  ensiarvoisen 
tärkeää. Myös tien  rytmin  korostaminen  ja jaksottaminen  sekä tonttien käsittely  ja  ympäristön viimeistely 
ovat keskeisiä tieympäristössä tehtäviä toimenpiteitä. 

Vaihtoehtona tien muuttamiselle hidaskaduksi  on  sitä kevyempi ratkaisu: tien  ja tieympäristön jaksottaminen 
ja  parantaminen paikallisesti. Tämä käsittää seuraavia asioita: 
- keskustajaksoa  korostetaan istutuksin  ja tieteknisin  toimenpitein 
-  korostetaan tärkeimpiä kevyen liikenteen ylityskohtia (suojatiesaarekkeet) 

- saarekkeita  tulee kaikkiaan  n. 6-7 kpl 
-  avo-ojat  täytetään 
-  ympäristön hoidon tasoa nostetaan 
- bussipysäkkien kohdille  rakennetaan suojatiet 
- keskustajaksolle  istutetaan puurivejä, muuten istutuksia käytetään 

optista ohjausta korostamaan 
- saarekke4ssa  käytetään luonnonkiveä 
- tienvarsipuustolle  laaditaan hoitosuunnitelma,  jota  asukkaat toteuttavat 
-  korkeita penkereitä muotoillaaan uudelleen 
- tievarustusta yhdenmukaistetaan,  valaistusta samoin 

Tavoitteena  on  luoda tieympäristöstä luonteva  osa kyläympäristöä.  Edellämainitut toimenpiteet parantavat 
kevyen liikenteen asemaa  ja  hidastavat ajonopeuksia toiminnallisuuden siitä kärsimättä.  

65  
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Kunta: 	59.  Rauma 	
Turun  Tiepliri  

Taajama: 	Uotila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	60.  Eurajoki 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  
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Taajama: 	Eurajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama 
-  Vt  8:n  sivussa,  Mt 217:n  varressa  
- Taajamaväestö  v. 1990 2350 as., v. 2010 2600 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Eurajoen  kirkonkylä  on  syntynyt  Eurajokilaakson  ka-
peaan kohtaan. Vanha rakenne  kauniine puutaloineen 

 ja  vehmainen viherympäristöineen  sijoittuu  rinteille 
joenvarsille  sivuun keskustasta,  ja  on  
viljelymaisemineen  valtakunnallisesti arvokas alue. 
Keskustaa  ja sen  sisääntulojaksoa  idästä hallitsee uusi  
liikerakentaminen pysäköintikenttineen.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

217 	2174  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomUudet  1988  -  1992  

Kaikki  Kovytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  
(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onniloomilj.ajon.km ) (onn.Ikm/v) onn.  

2.29 3638 3850 8 5 1 52.5 0.70 14  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 

-  Vt  8  suunniteltu oikaistavaksi,  tarveselv.  v.-93,  ei suunnitelmaa 	 -  keskustan  osayleiskaava hyvaksytty  -91  
-  Vt  8  Eurajoen pääliittymän eritasoliittymän yleissuunnitelma 	-  rakennuskaava teollisuudelle  vt8:n  varteen  

-  Lavilasta  keskustaan kevyen liikenteen väylät rakennettu  
-  kevyen liikenteen väyliä ei etelään päin  
-  Mt 207  Eurajoki-Hinnerjoki  suunnitelma tehty  v.91  

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono.  Yleissuunnitelman  mukainen  eritasoluttyma  tulisi muuttamaan 
voimakkaasti ympäristöä. Keskustan  taajamakuva  on  jäsentymätön  ja  viherilme  heikko. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuudessa  ja  keskustan  tie-  ja  taajamaympa- 
ristössä  ongelmia.  
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Taajama: 	Eurajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET 

 



Kunta: 	60.  Eurajoki 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr  
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Taajama: 	Eurajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Te ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Keien hik Nopeua  
tien Pituus leveys Verkollinen Lnttymåtiheys våyhen  Valaistu Nykyinen raoft  

numero  (km) (m):  asema (kpl/km)  osuus(%) osuus(%) toiminnallirien  luokka ______________  

217 1.90 7.0  Siskaava  1.1 100 100  Kokoojatie  50 
2174 0.39 7.4  Siskaava  2.5 62 100  Kokoojatie  50  

Yht./keskim,  2.29 7.1  ___________  1.3 94 100  _________________  50  

LJikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  lkl  
tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv,-onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet Hv.onn. litieys onriettomuudel  
numero _______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl  aste (onn./k (kpl)  

217 4232 4450 7.0 8 5 1 54.5 0.84 13 
2174 768 950 7,0 0 0 0 0.0 0.00 1  

Yht./keskim.  3638 3850 7.0 8 5 1 52.5 0.70 14  

Verkollinen  asema 	 Uittymåtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden Iiittymåt 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 -tv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1992  yhteensä  8  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 

 kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  5.  Sekä kaikki  moottoriajoneuvo -onnettomuudet että 
 kevytliikenteen  onnettomuudet ovat tapahtuneet maantiellä  217.  

Taajaman  henkilövahinko -onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on 
 korkea:  52  onn./100 milj.ajon.km .  Myös onnettomuustiheyden, joka kertoo onnettomuuksien 

määrän  tiekilometriä  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista, arvo  on  korkea:  0.70 
 onn.!km/vuosi. Eurajoen  taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa 

 onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpiteillä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Valtatie  8  suunniteltu oikaistavaksi,  tarveselvitys  v.  -93,.ei  suunnitelmaa  
-  Vt  8  Eurajoen pääliittymän eritasoliittymän yleissuunnitelma. 
-  Lavilasta  keskustaan kevyen liikenteen väylät rakennettu  
-  Kunnan mukaan  mt  217 on  vilkkaasti  liikennnöity.  Keskustan ala -ja  ylä-asteelle tulee oppilaita 

 Maadelta  päin, joten tarvitaan kevyen liikenteen väylä välille ylä-aste  - Maade. 
-  Kevyen liikenteen väyliä ei etelään  päinkunnan  mukaan tarvitaan välille keskusta  - Lapinjoki 

 sekä edelleen Rauman suuntaan  
-  Mt 207  suunnitelma tehty  v.1991  
-  Keskustan aukio  on  avara  ja  pysäköinti  osin jäsentymätöntä.  
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Kunta: 	60.  Eurajoki 	
Turun Tiepiiri 

Taajama: 	Eurajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman rakenne  on  varsin  kiinteä. Nyt lähes  koko  taajama sijaitsee Eurajoen pohjoispuolella.  Vt  8  si-
vuaa taajamaa, mutta toistaiseksi maankäyttö  on  pysynyt käytännössä kokonaan valtatien itäpuolella. 
Eurajoen kirkonkylän jokivarsiasutus  ja viljelymaisema  kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään Eurajoen-
Irjanteen kulttuurimaisemaan. 

Keskustaan  on  hyväksytty osayleiskaava  v.1991.  Kaavan mukaan taajama laajenee uusina asuinalueina 
pääasiassa joen eteläpuolelle sekä jonkin verran koilliseen Lavilan suuntaan. Teollisuus-  ja palvelualueita 

 on kaavoitettu  taajaman eteläpuolelle  vt  8:n  varteen suuntautuen kohti rautatietä. 

Valtatien oikaisua  ja eritasoliittymää  ollaan suunnittelemassa. Mandollinen eritasoliittymä mitä todennä-
köisemmin johtaisi asutuksen laajenemiseen jokivartta länteen päin. Parempi vaihtoehto kuitenkin lyhyellä 
tähtäimellä (seuraavat  10  vuotta) olisi kehittää valtatien itäpuolella  ja Eurajoen  eteläpuolella sijaitsevia 
alueita, sekä mandollisesti tiivistää olevaa rakennetta. 	 - 

Taajamakuva 
Eurajoen  kirkonkylä kuuluu  Ala-Satakunnan viljelysseutuun,  ja  on  syntynyt Eurajokilaakson kapeaan 
kohtaan, missä metsäinen selännekieleke ulottuu joen varteen. Vanha rakenne kauniine puutaloineen  ja 
vehmaine viherympäristöineen  sijoittuu rinteille joenvarsille sivuun keskustasta. 

Keskustaa  ja sen sisääntulojaksoa  idästä hallitsee uusi liikerakentaminen pysäköintikenttineen. 
Sisääntulojakson taajamakuva  on maaseutumaisen  väljä  ja viherympäristöltään  hoidettu. Vanha  8-
tieosuus  ja  kaunis silta luovat taajamakuvaan omaleimaisuutta. Uusi asuinrakentaminen  on  sivussa 
pääraitilta,  ja  sopeutuu hyvin metsäiselle selänteelle. 
Keskustan taajamakuvaa pilaavat isot, jäsentymättömät asfaltti-  ja hiekkakentät,  joiden keskeltä  tie  kulkee. 
Viherilme  on  keskusta-aukiolla heikko,  ja  puuston kunto paikoin huono. 
Kaunis, vanha puukirkko hallitsee näkymiä raitille  ja  toimii kokoavana voimana hajanaiselle  1960-  ja  80- 
lukujen keskustarakentamiselle. 

Tieympäristö  
Tie on  joen vartta myötäilevä, mutta kevyen liikenteen väylineen standardimainen, leveä  ja  paikoin 
korkealla. Keskustan tietila aukiolla  on  liian avara  ja jäsentymätön. Taajamateissä  on  kirkonkylän 
rakenteeseen nähden mittakaavavirhe. 
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Kunta: 	60.  Eurajoki 	
Turun Tiepiiri 	 • 

Taajama: 	Eurajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Vanha  raitti  muodostetaan kävelyraitiksi,  jonka pääaiheena  on  kirkko. Tämä katkaisee mt  21 7:n  luontevasti. 

Pääraitti, mt  217 on standardimainen  ja  hieman yksitoikkoinen. Raitille suositellaan jaksottelua: tehdään 
portteja  ja  istutuksia lisätään, sekä tien korkeaa asemaa voitaisiin paikoin laskea. 

Keskustan  kauppajaksolle  tehdään suuri saneeraus, joka toteutetaan vanhan raitin parantamisen 
yhteydessä. Saneeraus sisältää  pysäköintijärjestelyt, kevyen liikenteen aseman korostamisen  ja 
poikittaisyhteyksien  parantamisen sekä ajonopeuksien alentamisen. Tällä osuudella tietä kavennetaan, 
istutuksia lisätään  ja  ilmettä kohennetaan. Keskusta-aukio tehdään  oleskelualueeksi. 

Eurajoki  on rakenteensa  puolesta monien mandollisuuksien  
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Kunta: 	60. Eurajoki 	

Turun  Tiepilri 
•:.i:i-i'i  

Taajama: 	Eurajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	61.  Kiukainen 	
Turun  Tiepiiri 
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Taajama: 	Panelia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Vanha, idyllinen kylä  
- Mt:n  2172  varressa  
- Taajamaväestö  v. 1990 1200 as., v. 2010 1300 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Panelia  on  kosken  rannalle, kapean  selännejakson  ja  
viljetymaiseman liittymäkohtaan  syntynyt vanha,  dyl - 
linen  kylä. Keskusta rakentuu  raitin  varrelle  ja  on  
taajamakuvaltaan pienipiirteinen  ja  omaleimainen. 
Rakennuskanta koostuu  sopusointuisesti  eri aikojen  
kerrostumista.  Valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurimaisema. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2172 	12783  

Yhteis- Henkilävahinko-onnettomuudet  1988- 1992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnilOO milj.ajon.km ) (onnjkm/v)  ann.  
3.84 1144 1077 5 2 2 62.4 0.26 9  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylät keskustassa toteutettu 	 - osayleiskaava  v. 1991  
- Panelia-Eurakoski -tie on  rakennettu valmiiksi  
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v.1991  
- osayleiskaavassa  esitetty taajaman itäpuolelle  ohitustievaraus,  

ei suunniteltu  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen, mutta tehdyt parannukset luultavasti parantavat tilannetta. 
Vanha  raittimiljöö  on  tien parannuksen myötä muuttunut, tien taso  on  noussut  ja  tietila  on  menettänyt paljolti  
pienipiirteisyyttään.  

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia, muutokset tehtävä harkiten.  
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Kunta: 	61.  Kiukainen 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 
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Taajama: 	Panelia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Taajama: 	Panelia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen rien  Kevyen hik. Nopeus 

tien Pituus Isveys Verkollinen Ulttyrnäliheys  väylien Valaistu Nykyinen rSjOitUS  

numero  (km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%} tolmlnnallinan  luokka (kmfti)  

2172 3.58 7.2  Siskaava  2.5 66 78  Kokoojatie  58 

12783 0.26 6.2  -  7.6 100 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  3.84 7.1  ___________  3.1 69 79  __________________  57  

Liikenne  _______ Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol, 
 lisbon tul. Yleisen Raskaan Hv.-oflrl. 

tien K'L KKVL  liikenteen Kaikki Kevyti.  Kuolleet Hv.onn, ttheys onnettömuudet  

numero osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl  aste (onn./kmtvl (kpl)  ______ ______  

2172 1193 1124 6.7 5 2 2 64.2 0.28 9 

12783 464 437 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht.fKeskim.  1144 1077 6.6 5 2 2 82.4 0.26 9  

Verkollinen  asema 	 Lrttymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisãåntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksitytsteiden, liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisåäntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuukSien  määrä vuodessa/1  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yhteensä  5  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. 

Tiestön suun  nittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Tuoreita kevyen liikenteen järjestelyjä keskustassa. 
 - Panelia-Eurakoski-tie  rakennettu valmiiksi  

- Ohitustievaraus osayleiskaavassa  taajaman  itäpuolitse. 
- Taajamatie  on  parannuksen yhteydessä  tullut  sujuvammaksi. 



76  

Kunta: 	61.  Kiukainen 	
Turun  Tiep iiri 	 :: . : 	iii  

Taajama: 	Panelia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Panelian  tiheästi rakentunut kylä sijoittuu hallitusti pohjois-eteläsuuntaiselle harjariteelle,  jota  ympäröi laaja 
viljelymaisema. Keskustan pohjoispuolelle sijoittuu arvokas perinnemaisema, Panelian kedot. Panelian 
kylä kuuluu Köyliönjoki-Eurajoki- valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan. Keskustassa 
sijaitsee Suomen suurin pronssikautinen röykkiöhauta.Vanha kivisilta myllyineen  on  arvokasta ympäristöä, 
samoin lukuisat vanhat  ja  20-30-lukujen rakennukset. Koulu sijaitsee kauempana keskustasta. 

Kunnan maankäyttö  on  suunnitelmallista. Osayleiskaava  on  vuodelta  1991. Kasvualueet  ovat keskustasta 
etelään  ja  koilliseen metsäisille vyöhykkeille. 

Kaikessa rakentamisessa (uudet tiet,asuin-  ja tellosuusalueet)  on  ongelman arvokkaan kulttuurimaisenan 
herkkyys muutoksille. 

Taajamakuva 
Panelia  on  kosken  rannalle, kapean selännejakson  ja viljelymaiseman liittymäkohtaan  syntynyt vanha, 
idyllinen kylä. Keskusta rakentuu raitin varrelle  ja  on taajamakuvaltaan pienipiirteinen  ja  omaleimainen. 
Rakennuskanta koostuu sopusointuisesti eri aikojen kerrostumista. Vanha kirkko hallitsee näkymiä taa-
jamasta ulos  ja  sisällä keskustassa. Arvokas kulttuurihistoriallinen arvo  on  myös kirkon pohjoispuolinen 
koskimiljöö. Pientalorakentaminen sisääntulojaksoilla  on  luontevasti rinteeseen sijoittunutta. 
Leimaa-antavia ovat lukuisat taajamakuvassa näkyvät kulttuurihistorialliset kohteet. 

Ongelmana taajamakuvassa  on  toteutettujen kevytliikenneväylien aiheuttama muutos. Ongelmana  on 
 myös taajamakuvassa liian suuret teollisuusrakennukset. Lisäksi tulevaisuudessa  on  ongelmallista minkä 

tahansa rakennuksen  tai  rakenteen sovittaminen herkkään ympäristöön. 

Tieympäristö  

Keskustan uusi tiejärjestely kevytväylineen  on  sovitettu vanhan kylärakenteen kapeaan tietilaan melko 
hyvin, mutta  tie on  silti irtautunut kokonaisuudesta eikä kaikilta osiltaan liity saumattomasti ympäristöönsä. 
Raittimiljöö  on  menettänyt pienipiirteisyyttään  ja  tie on  liian korkealla. 
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Taajama: 	Panelia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Panelian  kulttuurihistoriallisesti merkittävän kylämiljöön säilyttäminen  on  kaikessa rakentamisessa  ja 
ympäristönhoidossa  ensisijainen tehtävä.Jokaisen rakennushankkeen yhteydessä  on  noudatettava 
poikkeuksellista  hienovaraisuutta  ympäristön suhteen sekä laadittava suunnitelmat hyvällä ammattitaidolla. 

Kaikki keskustan  taajamatiet,  joille  on  toteutettu  kevytliikenneväylät,  suositellaan tutkittaviksi 
täydennysparantamisen tarpeiden kartoittamiseksi. Tavoitteena tulee olla pahimpien ympäristömuutosten 
haittojen vähentäminen. Tällöin  on  suositeltavaa  madaltaa  tien tasoa mikäli suhde ympäristöön  on 

 poikkeuksellisen häiritsevä sekä uudistaa  tieympäristön pienipiirteisyyttä ympäristönhoidollisin  keinoin. 

Ydinkeskustan  taajamatien  ympäristön parantaminen seinästä seinään  jäsentämällä  ja  rajaamalla  tiloja 
 istutuksin  ja  rakentein. VTherilmeen  voimistaminen  istutuksin.  On  suositeltavaa tehdä  hoitosuunnitelma,  johon 

kaikki pienet toimenpiteet  perustuisivat  

Teollisuusrakennusten sopivuutta ympäristöön  on  suositeltavaa parantaa  ympä ristönhoidollisin  toimin.  
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Kunta: 	62.  Kiukainen 	

Turun  Tiepiri 	 •• 
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Taajama: 	Eurakoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama 
- Pt:n  1 2786  varressa 

 -Taajamaväestöv.  1990 986 as., v.2010 1030 as  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
Kiukaisten  kirkonkylä,  Eurakoski,  sijoittuu  Eurajoen 

 varteen  viljelylaakson  keskelle. Taajama  on  syntynyt 
jokea  ja  kumpareiden  rinteitä seuraavien teiden sekä 
rautatien varrelle.  Taajamakeskusta  on  pitkänomainen, 

 pääraitin  varrelle ryhmittynyt  ja  rakenteeltaan melko 
eheä, eri -ikäisestä rakennuskannasta  koostuva. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

12786 	12787 	12789  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevyt!.  Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(kin)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnil00milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  
3.13 915 992 3 1 0 57.5 0.19 5  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen järjestelyt tehty 	 - osayleiskaava 
- eritasovaraus rautatieristeyksessä 	 -  rakennuskaava  
- Panelia - Eurakoski  tie on  rakennettu valmiiksi  

Ympäristöanalyysi  (maan käyttö, liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi.  Tie on  parannuksen seurauksena  standar- 
disoitunut. Pienien taajamakuvallisten, esim.  kasvillisuuteen liittyvien paikallisten  parannusten  tarve. 

Luokka: 	Ilib 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia.  
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Taajama: 	Eurakoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

 



Kunta: 	62.  Kiukainen 	
Turun Tiepliri 	LT 

ill  
Taajama: 	Eurakoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  tik,  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkotinen Liittymatiheys väyhen  Valaistu  Nykyin.n  rajoitus 

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) toiminnallinon  luokka  (kmTh)  

12788 1.47 7.5  Siskaava  11.8 100 100  Yhdystie  50 
12787 0.48 5.9  Siskaava  4.3 88 100  Yhdystie  50 
12789 1.20 6.4  Siskaava  0.8 75 79  Yhdystie  54  

Yht jkeskim.  3.13 6.8  ___________  6.4 88 92  __________________  51  

Liikenne  1-lerikilävahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  ki 	.  

tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv onn  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onnjkm/v) (kpl)  

12786 1350 1459 5.0 3 1 0 83.1 0.41 4 
12787 420 456 3.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12789 574 627 3.0 0 0 0 0.0 0.00 1  

Yht./keskim.  915 992 4.0 3 1 0 57.5 0.19 5  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden Ilittymät 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 

Henkilävahinko -onnettomuuksien  määrã vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman lHkenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kevyen liikenteen järjestelyt tehty. 
- Eritasovaraus rautatieristeyksessä. 
-  Ei tiestöön liittyviä ongelmia. 
-  Tie on  parannuksen yhteydessä  tullut sujuvammaksi. 
- Seututie Peipohjaan  kuuluu tavoiteverkkoon 



Kunta: 	62.  Kiukainen 	
Turun Tiepiiri 	 ::' •.-1,Il  

Taajama: 	Eurakoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Pohjois-eteläsuuntainen noin  1,5 km  pitkä raittikylä. Uusi omakotirakentaminen  on  sijoittunut hyvin 
kiinteästi raitin kylkeen. Teollisuusalue  on  kaavoitettu  tavanomaiseen tapaan erilleen ohikulkuteiden 
risteyksen tuntumaan. 
Maankäytön kehittämisessä  on  oleellista pitää kaavoituksella rakenne koossa. 

Taajamakuva 
Kiukaisten  kirkonkylä, Eurakoski, sijoittuu Eurajoen varteen viljelylaakson keskelle. Taajama  on  syntynyt 
jokea  ja  kumpareiden  rinteitä seuraavien teiden sekä rautatien varrelle. Kaunis puukirkko  on  kauas nä-
kyvänä maamerkkinä  ja  porttikohtana  kylän pohjoisreunalla. Taajamakeskusta  on  pitkänomainen, 
pääraitin varrelle ryhmittynyt  ja  rakenteeltaan melko eheä, eri-ikäisestä rakennuskannasta koostuva. 
Hienona  ja  omaleimaisena  elementtinä keskustassa  on  punatiilinen, vanha Satanahka Oy:n myös uusia 
osia käsittävä teollisuusrakennusalue, jonka edustalla  on  vanha koivukujanne raitin varrella. Vaikutelmaa 
pilaa tienvarren metalliverkkoaita. Ympäristö  on  jäsennettyä  ja  puusto vanhaa kaivaten paikoin uusimista. 
Paikoin pientareet ovat hieman hoitamattomat. Uudet pellolle rakennetut pientaloalueet ovat 
ympäristöltään yksitoikkoisia. Taajamakuva  on  pääosin viihtyisä  ja  vaihteleva. 

Tieympäristö  
Tie  kevytväylineen  on  tietilaltaan  vaihteleva  ja  riittävän kapea. Kylätie  on  parannuksien  seurauksena 
kuitenkin standardisoitunut. Paikoin  tie on  hieman korkealla. 
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Turun  Tiepiiri 	 •• 
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Taajama: 	Nakkila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama 
-  Vt  2:n  sivussa,  Mt:n  217  ja  Ptn  12883  varrella  
- Taajamaväestö  v. 1990 4743 as., v. 2010 5200 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Nakkila  on  Kokemäenjoen  ja  valtatie  2:n  välialueelle 
aukeaan viljelylaaksoon  syntynyt taajama. Keskustan 
rakennuskanta  on  pääosin  1970-luvun  tasakattoista 

 elementti-  ja  avokorttelirakentamista. Leistilä-Tattara-
Villilä-Masian  alue  on  valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurimaisema. Arvokkaita elementtejä taajamassa 
ovat myös kirkko sekä  Arantilankosken  maisemat 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

217 	2453 	12883  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskirn.  

(kin)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnilOO rnilj.ajon.km ) (onn.Ikm/v) onn.  

5.24 2150 2252 4 4 1 19.5 0.15 10  

Suun  nittelutilanne (maankäyttö,tiestö): 	- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  1991  

Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- eritasoliittymä  toteutettu  valtatielle 	 -  vahvistettu tuore yleiskaava (Maa  ja  Vesi Oy)  
-  valtatie  2,  selvityksiä kehittämisestä 	 - erityisvarauksia  paljon  kaavassa 
-  Mt  244/Pt  12883  Nakkila-Friitala  kevyen  liik.  väylät  96-97  
-  Mt 2453  Nakkilan kevyen liikenteen väylät valmiit  
- liikekeskustan  kohdalle  ja  Mt:n  217  päähän  on  tehty  alikulut 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen.  Tieympäristön parantamistarve  on  voimakas. Maankäytön  
tiivistäm ismandol  I  isu uksia.  

Luokka: 	I 	 Perustelut: 	Ongelmia  tie-  ja  taajamaympäristössä. 
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Taajama: 	Nakkila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	63.  Nakkila 	

Turun Tiepiiri 	 ••LI  
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Taajama: 	Nakkila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie  _____ ____  ____ 

Yleisen  Tien  Kevyen hik. Nopeus 
tien Ptuus  leveys Verkollinen Liittymätiheys väyen  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numéro ,:Øcrfl):: ..:..(fli)  asema (kpl/l)  osuus (%) osuus (%) loiminnaUinen  luokka (kmlb):;.;  

217 2.64 7.8  Siskaava  1.9 98 100  Yhdystie  50 
2453 1.01 7.0  -  1.0 0 100  Yhdystie  50 
12883 1.22 7.4  Siskaava  1.6 90 100  Yhdystie  50 
12885 0.37 7.0 2.7 0 100  Yhdystie  50  

Yhtfkeskim.  5.24 7.5  __________  1.7 70 100  -  50  

Liikenne  ________ Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn.  

tien KyL KKVL  liikenteen KalkkI Kevytl.  Kuolleet Hv,onn.  tiheys onnettomuudat  

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (orin./km/v) (kpl)  

217 2737 2866 6.4 1 1 0 7.6 0.08 5 
2453 1758 1845 5.0 1 1 0 30.9 0.20 2 
12883 1783 1857 5.1 2 2 1 50.4 0,33 3 
12885 264 311 1.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  2150 2252 5.4 4 4 1 19.5 0.15 10  

Verkollinen  asema 	 Liittymåtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yhteensä  4  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Eritasoliittymä  toteutunut  valtatielle. 
-  Valtatie  2,  selvityksiä kehittämisestä.  
-  Mt 244/Pt 12883  Nakkila-Friitala  kevyen liikenteen väylät  96-97. 
-  Mt 2453  Nakkilan kevyen liikenteen väylät valmiit.  
- Liikekeskustan  kohdalle  ja  mt:21  7  päähän  on  tehty kevyen liikenteen  alikulut. 
- Liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  1991. 

Mt 217  sekä  Pt 12883  ovat taajamassa hyvin sujuvasti  jettavia  ja  houkuttelevat kasvattamaan 
nopeuksia.  



Kunta: 	63.  Nakkila 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Nakkila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Nakkilan  taajamarakenne  on  hajanainen  ja  suhteellisen  laajelle  alueelle levinnyt. Vanhin asutus  on 
 sijoittunut  mäenrinteeseen  ja  kapeiden jokialueiden  tuntumaan. Uudempi rakentaminen  on  ohjautunut 

 pelloille  ja  maisemallisesti  hallitseville  paikoille. Taajamassa  on  selkeitä eri-ikäisiä  asutusryhmiä. 
 Keskipisteenä  on  kirkko  ja  siihen liittyvä asutus.  Liikekeskusta  on  syntynyt  1 970-80-luvulla. Luonteeltaan 

 se on  väljä  ja  aukea eikä  rajaudu  rakennuksiin. 
Taajaman rakennuskaava  on  ajan tasalla. Kuntaan  on  tehty  osayleiskaava  vuonna  1992.  Asutus  on 

 laajentunut viimeaikoina  Viikkalaan  joen  koillispuolelle  sekä  Penttalaan  kaakkoon. Keskustassa 
 pientalorakentamiselle  osoitetut  aluevaraukset  ovat täynnä.  Kaavassa  on  varaus kolmelle 

 pienkerrostalolle,  joiden toteutuminen ei ole ajankohtaista.  Liikerakentamiselle  osoitetut  aluevaraukset  on 
 jo  ylitetty. 

Kunnan maankäytön ongelmana  on  hajanainen  taajamarakenne.  Yleiset tiet toimivat paljolti taajaman 
 sisäisinä liikenneväylinä.  Asutuksen laajeneminen eri suuntiin korostaa  kokoojaväylien  merkitystä  ja 

 poikittaisyhteyksiä.  Erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiin  ja  yleiseen viihtyvyyteen tulee kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. Toimintojen hajaantuminen luo lisää paineita taajaman sisäisen verkoston 
parantamiseksi. Parantamista  on  erityisesti  keskustajaksolla.  Teiden aiheuttamaa  jakavaa  vaikutusta 
voitaisiin vähentää  mm.  teiden  hierarkiaa selkeyttämällä  ja  liittämällä  maankäyttö  paremmin yleisiin teihin 

 (tieympäristö jaksottaminen, maankäyttömuodot).  

Kokonaisuutena maankäytön suunnittelu  on  keskeisin  taajamakuvaa  parantava tekijä. Maankäytön 
suunnittelun tulisi olla nykyistä  kunnianhimoisempaa  ja  tavoitteellisempaa.  Keskusta  on  kaavoitettu  aivan 
liian  väljäksi. Kaavasuunnittelussa  positiivisia puolia tulee korostaa nykyistä enemmän  ja  huonoja peittää 

 ja  parantaa. Ennen kaikkea taajama tarvitsee kokonaisvaltaista tarkastelua  ja  pitkän tähtäyksen 
suunnitelmallisuutta.  

Taajamakuva  
Nakkila  on  Kokemäenjoen  ja  valtatien  2  väliseen  viljelylaaksoon  syntynyt taajama.  Taajamakuvallisesti 
häiritsevin  tekijä  on  rakenteen väljyys  ja  samakaltaisuus: keskustajakso  ei erotu  tai  korostu riittävästi. 
Taajaman  reunaosat  ovat  moitteettomat,  samoin  kirkkoympäristö  ja  siihen liittyvä vanha  raitti.  Ongelmat 
kasautuvat  keskustajaksolle  ja  ohikulkutiehenä  toimivaan  maantiehen.  Keskustan rakennuskanta  on 

 raskamassaista  elementtirakentamista.  Viherympäristö  on  vaatimaton: istutuksilla  on  vaikea jäsentää 
ympäristöä hyvin väljässä mittakaavassa. Rautatien  ylikulkusilta  ja  eritasoliittymä  sijaitsevat 
maisemallisesti  ja  toiminnallisesti keskeisillä paikoilla, mikä korostaa niiden  hallitsevuutta.  

Kirkonkylän alue liittyy läheisesti  Leistilä-Tattara-Villilä-Masia -alueeseen, joka  on  valtakunnallisesti 
merkittävä kulttuurimaisema-alue. Nakkilan  kivikirkko  (1937)  edustaa  funkiotinalistisen 
kirkkoarkkitehtuurimme  tärkeimpiä monumentteja.  

Taajamakuvallisesti  tärkeät positiiviset alueet ovat  kirkkoympäristö  ja  vanha  raitti  sekä  Arantilankosken 
suurilinjainen  kulttuurimaisema. Taajaman yhtenäisyyttä luova tekijä  on  mittakaavan  suuriirteisyys  ja 

 elementtien laajuus.  Taajamalta  puuttuu selkeä identiteetti. Erityisesti sitä tarvitaan  keskustajaksolla  ja 
 sisääntuloteillä. _____ 	______ ________________________________________________________ 

Tieympäristö  

Taajaman  tieverkolle  tyypillistä  on  sen  rakennetta  hajottava  asema. Taajama ikään kuin kääntää selkänsä 
 ohikulkijalle.  Sisääntulo lännestä  on  epäyhtenäinen  ja raskas  eritason, rautatieylikulun  sekä 

teollisuusalueiden takia. Itäinen sisääntulo  on  Arantilankoskelle  asti onnistunut.  Sen  jälkeen  tieympäristön 
 luonne muuttuu merkittävästi. Teiden luonne  on  liiaksi  samanalainen  eikä  hierarkiaa  esiinny riittävästi. 

Avarassa  suurmaisemassa  ja  väljässä rakenteessa  tieympäristön  ilme saisi olla hyvinkin voimakas. 
 Ajonopeudet  kohoavat liiaksi pitkillä,  leveillä  ja  suorilla teillä.  
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Taajama: 	Nakkila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi  ENET  KAUPUNGIT  

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Maantie  217 on  liiaksi ohikulkutien  luonteinen.  Tien  luonnetta  on  muutettava yhtenä  iseksi  ja  aluetta 
 kokoovaksi.  Leveää poikkileikkausta tulee kaventaa paikoin  kuristuksilla,  jotta  ajonopeuksia  saadaan  alas. 

 Tieympäristön  "löysä" ilme tulee jäsentää  istutuksin, portein  ja pääliittymää havainnoimalla. 
Sisääntulolllttymänä  toimiva  nelihaaraliittyrnä  ei sovellu  kyseiselle  paikalle. Kohtaan tulee miettiä muita 

 vathtoehtoja. Sisääntulojakso  lännestä kaipaa viimeistelyä, joka voidaan toteuttaa  mm.  ympäristörakentein 
 tai  ympäristötaiteella. 

Paikallistie  12883 on  liiaksi ohikulkutien näköinen.  Tien  tasaus  on  korkealla  ja  istutuksia liian vähän. 
Poikkileikkausta tulee  kaventaa,tietä jaksottaa  ja keskustajaksolle  miettiä uusi, rohkea ratkaisu. 

 Bulevardityyppinen  ympäristö  on  yksi vaihtoehto  kyseiselle jaksolle.  Pitkät,  jäsentymättömät  pihat 
kaipaavat parantamista.  Lllttymiä  ja suojateiden ylityskohtia  tulee parantaa. Voimakkaalla  tieympäristöllä 

 voidaan koota löysä rakenne  ja  ympäristö  vain  osin. Suunnittelu  on  ehdottomasti tehtävä yhdessä 
maankäytön suunnittelun kanssa; kaavan saneeraus  on  välttämätön, ilman sitä tietä ei voi korjata..  

Kokonaisuuten  taajama kaipaa  tieverkollista  tarkastelua. Maisemallisesti  ja  kulttuurihistoriallisesti 
merkittävät alueet eivät korostu tarpeeksi.  Ympäristönhoidon  tasossa  on  parantamista. Tehdyt istutukset 
eivät pysty kokoamaan  taajamakuvaa  riittävästi. Parantaminen voi tapahtua vähitellen, mutta ei ilman 
kokonaisvaltaista suunnitelmaa. Tavanomainen  ja  ilmeeltään vaatimaton parantaminen ei riitä, vaan 
tarvitaan voimakkailla  elemeteillä  toteutettuja ratkaisuja.  
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Kunta: 	63.  Nakkila 	
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•{.11ld  

Taajama: 	Nakkila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Taajama: 	Luvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

I  Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 	I  
-  Kunnan päätaajama 
-  Vt  8:n  sivussa, Mt:n  264  varrella 
- Taajamaväestö  v. 1990 1848 as., v. 2010 2020 as  

Luvia  on  luode-kaakkosuuntaisen maalahtipeltoaukion 
reunaharjanteelle syntynyt maaseutumainen kylä. 
Taajaman keskusta rakentuu väljästi harjanteen 
suuntaisesti kulkevan tien varrelle viherympäristöltään 
rehevänä  ja  hoidettuna. Vanhaa rakennuskantaa  on 

 säilynyt paljon. Taajamaympäristö  on  koko-
naisuudessaan eheä, omaleimainen  ja  elinvoimainen. 

Tiestö  ja liskenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

8 	264 	12857 	12858  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(kin) KVL KKVL hv-onn.  ann.  Kuolleet (ann/i  00 milj.ajon.krri) (onn,/km/v)  ann.  
7.14 2518 2825 9 2 1 27.4 0.25 15  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestä):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 - liikenneturvallisuussuunniteima tehty 
-  valtatie  8 	eritasoliittymävaraukset 8:lle 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylät keskustassa, paikallistien 	 - osayleiskaava  v.1992  

mutkia olkaistu 	 -  yleiskaava hyväksytty  v.1993 
-  Vt  8  parantaminen Luvia -Pori, tot. v. 95-96 
-  Vt  8  välille Raisio-Pori tarveselvitys v. -93 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman likenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä huonompi.  Tie on  parannuksen yhteydessä menettänyt 
pienipiirteisyyttään,  noussut  ja standardisoitunut,  ei ole huomioitu omaleimaista, kaunista rakennuskantaa  ja  pi- 
hapiirejä.  Maankäytön levittäminen  Vt  8:n  varteen tuottaa ongelmia. 

Luokka: 	1Mb 	Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia, pieniä parannustarpeita..  
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Kunta: 	64.  Luvia 	
Turun Tiepifti 

Taajama: 	Luvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 



Kunta: 	64.  Luvia 	
Turun Tiepiiri 	

:: 
•:.1'Il  

Taajama: 	Luvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja liikenneturvallisuustiedot 

Tie _________  ____ ____ _______ _______  ________ ___________ 

Yleisen  Tien  Kevyen  Ilik. Noeue  
tien Pituus  Isveys Verkollinen Lithymátjheys vyhen V&aiatu  Nykyinen  raoitus  

numero  krn)  (m)  asema  (kpcm)  osuus  (%)  OSUUS  (%) lolrfljflflj.:n h,io4ka (krMl)  

8 264 9.0  Ohikaava  3.4 0 38  Valtatie  84 

264 2.07 7.2  Siskaava  9.2 98 100  Yhdystis  55 
12657 1.60 8.8  Pieni  0.6 34 100  Yhdyetie  50 
12658 0.84 8.7  -  2.4 84 64  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  7.14 7.7  __________  4.3 43 73  _________________  84  

Liikenne  ________  Nenkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon  tuL  Yleisen Raskaan  Hv.-onn.  

tien  KVL KKVL  liikenteen  Kaik$  Kevyli  Kuolleet  Hv.onn theys onnettomuudst  
numero  ______ ______ oøuua (%}: Qçpl)  (p)  (3cpl)  aste  (onn.1m/v) cpl)  

8 4388 4604 12.7 8 1 1 37.9 0.61 12 
264 2147 2601 5.0 0 0 0 0.0 0,00 0 

12857 570 823 6.3 0 0 0 0.0 0.00 1 
12858 1263 1593 5.9 1 1 0 52.0 0.24 2  

Yht./tceskim.  2518 2825 8.3 9 2 1 27.4 0.25 15  
Verkollinen  asema 	 Liittymãtiheys 

Siskaava, 	Lapikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu  keskiaivo  
Pieni, 	Tie  pienessá palvelukeskuksessa 	Hv.onn.aste 

Henkilövahinko-onnettomuuksien  måårä vuodessa(1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988-1992  yhteensä  9  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta, joista kevytliikenteen onnettomuuksia oli  2.  Kaikki moottoriajoneuvo-
onnettomuudet ovat tapahtuneet valtatiellä. Taajaman Iiikenneturvallisuustilanne  on  siis keskimääräistä 
parempi valtatietä  8  lukuunottamatta. 

Valtatien  8  onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo onnettomuuksien määrän tiekilometriä kohden  ja  kuvaa 
onnettomuuksien kasautumista,  on  korkea:  0.61 onn./km/vuosi.  Valtatiellä  8 on  onnettomuuksien 
kasautuma maantien  264  liittymässä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Valtatie  8, eritasollittymävaraukset 8:lle. 
-  Kevyen liikenteen väylät keskustassa, paikallistien mutkia oikaistu. 
-  Vt  8  parantaminen Luvia-Pori, tot. -95-96. 
-  Vt  8  välille Raisio -  Pori tarveselvitys, v. -93. 
-  Ei tiestöön liittyviä ongelmia. 
-  Tien  parannus standardisoinut  ja  tehnyt tietä sujuvammaksi. 
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Kunta: 	64.  Luvia 	
Turun  Tiepiiri 	 • 

.:(.1:I.1lIt,kp  

Taajama: 	Luvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman maankäyttö sopeutuu poikkeuksellisen hyvin maiseman perusrakenteeseen. Vanha asutus 
sijoittuu pitkänä nauhana kaakko-luode suuntaiselle matalalle harjanteelle,  jota  pellot rajaavat. Uusi 
pientaloasutus  on  kaavoitettu  Vt  8  tuntumaan toiselle harjanteelle. Maankäyttö  on  laajentunut  Vt  8:n  yli; 
työpaikkarakentamista  on  sijoittunut valtatien itäpuolelle. Taajaman rakenteesta johtuen  sen  eri osien 
väliset etäisyydet ovat  varsin  pitkiä  (2-3 km)  ja  laajenemissuunnitelmat  jatkavat asutusta edelleen poh-
joiseen. Maankäytön kannalta ongelmallisin  on  valtatie  8:n  varteen sijoittuvat hankkeet. 

Taajamakuva  

Luvia  on  luode-kaakkosuuntaisen maalahtipeltoaukion reunaharjanteelle syntynyt maaseutumainen kylä. 
Taajaman keskusta rakentuu väljästi harjanteen suuntaisesti kulkevan tien varrelle viherympäristöltään 
rehevänä  ja  hoidettuna. Rakennuskanta  on  pääosin eheää vanhaa pientalorakentamista rinteillä, josta uusi, 
pellolle kirkon edustalle rakennettu kauppakeskus laajoine pysäköintialueineen ilmeeltään poikkeaa. 
Kirkolla  on  kyläkuvassa  hallitseva  ja  tärkeä asema. Taajamaympäristö  on  kokonaisuudessaan eheä, 
omaleimainen  ja  elinvoimainen. 

Tieympäristö  

Vanhan kylätien parannus  on  toteutettu siististi  ja  huolitellusti, mutta tehden vanhasta polveilevasta ky-
lätieympäristöstä persoonattoman  ja  yksitoikkoisemman. Parannuksessa  ei ole otettu huomioon taaja-
marakenteen vaihtelevaa tilajaottelua, väljiä  ja  kapeita kohtia, vaan  tie  kevytväylineen  kulkee taajaman läpi 

 koko matkan  samanlevyisenä. Taajamakuvan  kannalta paikoin olisi tien madaltaminen  ja  supistaminen 
paikallaan. 
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Kunta: 	65.  Ulvila 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  •:. iIII  

Taajama: 	Friitala-Vanhakylä 	YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päataajama, omat keskuksensa joen mo-
lemmin puolin 
-  Vt  2:n  varrella, Porin vaikutusalueella 
- Taajamaväestö  v. 1990 9754 as., v, 2010 10878 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Ulvilan Friitala  ja  Vanhakylä  ovat kaksi taajamakeskit-
tymää Kokemäenjoen länsi-  ja  itäpuolilla viljelylaakson 
ympäröiminä. Keskustaympäristöt  ovat  1960-70-lukujen 
rakennetta, hoidettuja pysäköinnin  ja  istutusten 
kannalta, taajamakuvaltaan hieman persoonattomia. 
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema  on 

 valtakunnallisesti merkittävä. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2 	244 	2442 	2443 	2444 	2551 	 12877 	 12883 	12904  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.ttheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnilø0milj.ajon.km ) (onnikmlv) onn.  

13.56 4192 4786 26 15 2  25.1 -  0.38 43  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö): 	Kaavoitustilanne  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 - osayleiskaava tekeilla 
-  uusi eritasoliittymä, siirretty  tie 	 -  rakennuskaava muualle paitsi keskustaan 
-  Mt 2551,  Ulvilantien-Satakunnantien  paranta- 	 - keskustaajaman virkistysosayleiskaava  v.-80  

minen,  tot. v. .94-95 	 - Friitalan  keskustasta arkkitehtikilpailu ratkaistu, sanelee 
- Vanhakylän tiejärjestely 	 ydinkeskustan  ja  tiejärjestelyt 

- ympäristösuunnitelma Friitalan  keskustaan 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Paljon maankäyttöön  ja  tiestöön  liittyviä voimakkaasti taajamaympäristöä muuttavia suunnitelmia vireillä. Taa-
jamakuva kaipaa omaleimaisuutta. Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  onnettomuusasteella  mitaten kes- 

kimääräinen, mutta onnettomuuksia  on  tapahtunut paljon. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuuden seuranta. Ristiriitainen tilanne, paljon 
vireillä olevia suunnitelmia, joiden ympäristövaikutusten 
arviointi tarpeen. Vanhakylässä pienten parannusten tarve.  
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Kunta: 	65.  Ulvila 	 _________  
Taajama: 	Friitala-Vanhakylä 	YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	65.  Ulvila 
Taajama: 	Friitala-Vanhakylä 	YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ___________ _________  _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  iik,  Nopeus 

tien Pituus  levsys VerkolHnen Lirttymåtiheys våyhen Valas*u Nykylnsn raloftus  
numero  (km)  ():.:.:;:ø5ema (ipri1) ij%) osl.iJ5(%) :minnaiiinØnhijkka  

2 1.00 11.5  Ohikaava  2.0 0 100  Valtatie  80 

244 3,70 6.8  Siskaava  0.5 100 100  KOkOOjatie  56 

2442 1.29 8.1  Siskaava  1.6 100 100  Kokoojatie  50 

2443 1.20 9.5  Ohikaava  3.3 72 100  Kokoojatie  50 

2444 0.52 8.7  Siskaava  5.8 100 100  Kokoojatie  50 

2551 1.56 9.7  Siskaava  0.6 100 100  Yhdystie  54 

12877 1.40 7.2  Siskaava  0.7 65 100  Yhdystie  58 

12883 1.40 7.2  -  0.7 100 100  Yhdystia  50 

12904 1.50 7.0  Siskaava  1.3 100 100  Yhdystie  50  

Yht./tceskim.  13.56 8.0  __________  1.3 83 100  _________________  55  

Liikenne  ________  ________ Henkilävahinko_onriettomuudet  1988  -  1992  Kk101 
 tietoon  tul  Yleisen Raskaan  Mv -cnn  

tien  KyL KKVL  liikenteen  Kaiklu Kevyll  Kuolleet  Hv cnn theys onnattomuudet  
numero  ____ ____  osuus  (% (kpl) __________ (kpl)  aste  (onn./kn) (kpl)  

2 9319 10158 11.0 5 2 1 29.4 1.00 8 

244 2532 3256 5.1 5 4 0 29.2 0.27 7 

2442 8243 8454 9.0 5 4 0 25.8 0.78 6 
2443 2663 2982 10.0 0 0 0 0.0 0.00 4 

2444 8367 9889 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

2551 9174 10734 9.0 8 3 0 30.7 1.03 11 

12877 811 1056 4.0 1 0 0 48.3 0.14 4 

12883 1477 1565 15.0 0 0 0 0.0 0.00 2 

12904 1697 1831 14.0 2 2 1 43.0 0.27 3  

Yht./keskim.  4192 4786 8.8 26 15 2 25.1 0.38 43  

Verkollinen  asema 	 Ulttymätiheys 
Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisäåntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden Iiittymäl 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	Sisâäntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien  nopeusrajoituslen  pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	}-Iv.onn.aste 
Henkilövahinko -onnettomuuksien määrä  vuodessaf  100  milj.  autokm 

LiikenneturvallisuusanalyySi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on onnettomuusasteella  mitaten keskimääräinen, mutta onnetto-
muuksia  on  tapahtunut paljon. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988-1992  yhteensä  26  poliisin 
tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista kevytliikenteen onnettomuuksia oli  15. 
Moottoriajoneuvo-onnettomuuksiSta 5  ja kevytliikenteen  onnettomuuksista  3  tapahtui maantiellä  2551. 

 Valtatien  2  sekä maanteiden  2442  ja  2551  onnettomuustiheyden arvot, jotka kertovat onnettomuuksien 
määrän tiekilometriä kohden  ja  kuvaavat onnettomuuksien kasautumista, ovat korkeita. Friltalan -Van-
hakylän  taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa onnettomuusmääriin liikennetur-
vallisuutta parantavilla toimenpiteillä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Uusi eritasoliittymä, siirretty  tie. 
-  Mt 2551, Ulvilantien - Satakunnantien  parantaminen,  tot. v. 94-95. 
- Friitalan  keskustan keskeisten alueiden  on  ratkaistu arkkitehtikilpailu, joka sanelee ydinkeskustan  ja 
tiejärjestelyt. 
- Vanhakylän tiejärjestety  



Turun Tiepiiri 	::Er  Kunta: 	65.  Ulvila 	 _______  
Taajama: 	Friitala-Vanhakylä 	YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Ulvila oli Kokemäen ohella keskiajalla seudun tärkein kauppakeskus. Kokemäenjoen kulttuurimaisema  on 
 kulttuurihistorialtaan  valtakunnallisesti merkittävä. 

Ulvila  on  voimakkaasti  1970-luvulta alkaen kasvanut Porin lähiönä toimiva, Poriin rajoittuva taajama. 
Vanhakylä Kokemäenjoen pohjoispuolella  on  pientalovaltainen  kunnan hallinto-  ja  palvelukeskus. Friitalan 
vanha  osa  sijoittuu  Vt  2:n  ja  joen väliin nahkatehtaan tuntumaan. Laajat asuntoalueet sijaitsevat pääosin 

 Vt  2:n  eteläpuolella.  Vt  2:n  lisäksi rautatie jakaa taajaman. 

Vanhakylän  taajama  on  varsin  kiinteä  ja  hyvin hoidettu uusi taajama. Friitala  on  huomattavasti ongel-
mallisempi valtatien, rautatien  ja Satakunnantien  suurten liikennemäärien  ja  vanhan rakenteen takia. 
Kunnan  ja tielaitoksen  toimesta Friitalassa  on  käynnissä laajamittainen maankäytön  ja  tiestön suunnittelu. 
Vanhakylän asutus laajenee osayleiskaavan mukaan mt:n  2442  varteen joenrannan pelloille sekä 
itäpuolelle taajamaa. 

Taajamakuva  

Ulvilan Friitala  ja Vanhakylä  ovat kaksi tulevaisuudessa yhteen kasvavaa taajamakeskittymää 
Kokemäenjoen länsi-  ja itäpuolilla viljelylaakson ympäröiminä. Taajamakuvaa määräävänä  piirteenä ovat 
viime vuosikymmenien yhtenäiset kerros-  ja pientaloalueet  tasaisessa maastossa sekä näiden väliset 
pelto- ym. viherkaistat. Vanhaa, maaseutumaista asutusta  on  lähinnä taajaman reunoilla  ja  kaakkoon 
jokivartta seuraavien teiden varsilla. Keskustaympäristöt ovat  1960-70-lukujen väljää rakennetta, hyvin 
hoidettuja pysäköinnin  ja  istutusten kannalta, mutta taajamakuvaltaan hieman persoonattomia. 

Taajamakuvan  yksi hallitseva piirre  on  lähes kaikilla tienvarsilla jatkuvat hyvin hoidetut  ja  elinvoimaiset 
puuistutukset, jotka luovat taajamalle vehreän, mutta kaikkiin tietiloihin samanlaisen ilmeen. Taajaman 
yleisilme  on  hieman hajanainen  ja  vaikeasti hahmottuva, hyvin hoidettu pientalolähiö. Keskiaikainen 
kivikirkko  on  näkyvässä asemassa erillään keskustoista. 

Tieympäristö 

Tieympäristö  on  tienvarsien puuistutusten johdosta vehreä, mutta kaikkialla samanluonteinen. Tietila 
kevytväylineen  on  leveä, mutta aukeassa maastossa luonteva. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Mt:n  2442, 244  ja pt:n  12904 Vanhakylän keskustaristeysten  liikenneturvallisuudessa  on 
 parantamistarve. Risteysten  välisellä tieosuudella  on  ajonopeuksia  suositeltavaa laskea  50  km/h:stä  30 

 km/h:een.  Lisäksi tulee  kana  voida liittymiä  sekä muuten jäsentää kevyen liikenteen ylityksiä  ja  linja-
autopysäkkejä. Istutuksia voidaan lisätä. 
Pihojen pysäkointia  sekä mt:n  224  ja  2442  risteyksestä lähtevän  kaavatien liittymää  on  suositeltavaa 

. . 	 '  t.- 	 I  
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Kunta: 	66.  Ulvila 	
Turun Tiepliri 	 ::i •:(.i  : -iui  

Taajama: 	Harjunpää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Porin  vaikutusalueelle  sijoittuva, lähes pelkkää 
asumista käsittävä taajama  
- Mt:n  255  varrella  
-Taajamaväestöv.  1990 1000 as., v. 2010 1200 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Harjunpää sijoittuu selkeään  suurmaisemaan,  laajan 

 selännealueen  rinteeseen  viljellyn jokilaakson  reunaan. 
Taajama  on  osa  pitkää  rinnevyöhykkeessä  jatkuvaa 

 asutusnauhaa.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

255 	2554  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnJlOO milj.ajon.km) (onn./km/v) onn.  

2.74 979 1176 3 1 2 61.2 0.22 3  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  ei suunnitelmia 	 -  keskustassa  1970-luvun rakennuskaava,  jota  
-  ei kevyen liikenteen väyliä 	 on  laajennettu  1980-luvun lopulla  
-  Porin  tie-ja  katuverkkosuunnitelmassa  
2010 on  esitetty  mt 255:lle  uusi linjaus 
(ohitus)  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi.  Tien  mandolliset  parannustoimenpiteet  on  to- 
teutettava hienovaraisesti  tieympäristöä  liikaa muuttamatta. 

Luokka: 	II lb 	 Perustelut: 	Säilytettävä taajamaympäristö.  



Kunta: 	66.  Ulvila 	
Turun  Tiepliri 	::LT  

Taajama: 	Harju  npää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	66.  Ulvila 	

Turun Tiepiiri 	 ______ 
. :i.i.1ii  

Taajama: 	Harju  npää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen Nop  
tien Pfluus  leveys Verkothrien Lithymättheys våyhen Valastu  Nykyinen rajoitus 

numero  (km) _J)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) toim Innallineri  luokka =  
255 1.85 7.1  Sisnauha  1.2 0 88  Ybdystie  50 

2554 1.09 8.2  -  0.9 0 93  Yhdystle  50  

Yht./keskim.  2.74 8.8  __________  1.1 0 90  _________________  50  

Liikenne  Herik,lövahinkoonnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon  tul. Yleisen Raskaan Hv,-ønfl.  

tien KVL KXVL  liikenteen Kaikki Kevytl  Kuolleet Hv 8nri  tiheys onnettoniuudet  

numero ______ 05Uu3 (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn./km/v) kpl)  

255 

______ 

1482 1787 10.5 3 1 2 67.4 0.38 3 

2554 223 286 11.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht,/keskim.  979 1176 10.7 3 1 2 61.2 0.22 3  

Verkollinen  asema 	 Uittymåtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden Ilittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisriauha, 	Sisà.äntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessa/1  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 
Maastokäynnin perusteella taajamatiellä  on  paljon läpikulkuliikennettä  ja  turvattomuuden  tunnetta 

 esiintyy. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ei suunnitelmia. 
-  Ei kevyen liikenteen väyliä. 
-  Tiellä Iäpikulkuliikennettä  ja jalankulkijalla  turvattomuuden  tunnetta,  kevyen liikenteen väylän 
sovittaminen  on  paikoin hankalaa. 
-  Eteläinen ohikulkutie  on  esitetty Porin  tie-  ja katuverkkosuunnitelmassa  2010 
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Kunta: 	66.  Ulvila 	
Turun Tiepiiri 	

::  

•('1 -PI  Ik 	I  
Taajama: 	Harjunpää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maan käytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Pääosin ilman kaavoituksen ohjausta muodostunut asutustaajama. Rakennukset ovat sijoittuneet 
maastoon  ja  maisemaan luontevasti. Tieverkko ei ole nykyaikaisessa mielessä jäsentynyt, mutta palvelee 
hyvin paikallisesti. Ongelmana  on  taajaman läpi kulkeva maantie, johon liittyy maankäyttöä. 
Taajaman rakennetta ei tulisi ryhtyä voimakkaasti "ryhdistämään"  tai  jäsentämään kaavoituksella  ja  tie- 
verkoston muokkauksella, vaan luontevaa rakennetta  ja  ympäristöä tulisi kunnioittaa. 

Taajamakuva  

Harjunpää sijoittuu selkeään suurmaisemaan, laajan selännealueen rinteeseen viljellyn jokilaakson reu-
naan. Taajama  on  osa  pitkää rinnevyöhykkeessä jatkuvaa asutusnauhaa, joka koostuu kauniisti maastoon 
sijoittuvasta vanhasta omakotiasutuksesta.  Tie  kulkee taajaman  ja  rinteen alareunaa myötäillen. 
Taajamaympäristö  on eheää,  vehmasta  ja pienipiirteistä. 

Tieympäristö  

Tie on viehättävästi polveileva. Tietila on  kapea,  ja viherreunat  ovat puutarhamaiset, runsaat  ja  hyvin 
hoidetut. Näkemät ovat lyhyitä. 



Kunta: 	67a.  Kullaa 	
Turun  Tiepliri 	

•:{.]:N'Ijk 
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Taajama: 	Kangas 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
- Kullaan  vanha keskusta nykyinen hallintokeskus 	Kangas  on  Kullaan  vanha keskus, kirkonkylä, joka  si- 
- Mt:n  255  varressa 	 jaitsee nauhamaisesti kapealla harjulla viljelylaaksojen 

Taajamaväestö  v. 1990 n. 650 as., v. 2010 n. 700 as. 	ympäröimänä. Taajaman ilme  on  eheä  ja  hyvin 
hoidettu. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

255  

Yhteis- 
pituus  
(km)  

Keskim. 
KVL 

Keskim.  
KKVL 

Henkilövahinko-onnettomuudet  1 988  -  1992  
Kaikki 

 hv-onn. 

Kevyti. 
onn.  Kuolleet  

Onnettomuusaste 
(onnJlOOn,ilj.ajon.km ) 

Onn.tiheys  
(onnikm/v) 

Kaikki  
onn.  

1.56 1015 1218 1 0 0 34.5 0.13 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kaavailtu yhdistävää tietä  Kosken ja  Kankaan välille 	 -  ei hyväksyttyä yleiskaavaa 
-  kevyen liikenteen väylä valtatien varressa  koko matkan, 	 - rakennuskaavoja  mäessä Kankaan puolella 

ei taajamassa 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Pieni, eheä  ja  omaleimainen taajama. Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Ei ongelmia, taajamakuvaa vaalittava.  
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Kunta: 	67a.  Kullaa 	
Turun  Tiepii 	

..- •(.1  -UI lñ 

Taajama: 	Kangas 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	67a. KuUaa 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Kangas 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________ 

Ylélsen  Tien  Keiyen hik.  Nopeus  

t1n  Pituus leveys  Verkotinen Uittymtiheys våyen Valaslu NykylnIn raloftus 

rnifliro  (km) (m)  asema  _________  osuus  (%) osC%) toiminraiiInefI..: (ici)  

255 1.56 8.8  Siskaava  0.0 0 87  Kokooiatie  81  

Yht jkeskim.  1.56 8.8  ___________  0.0 0 87  __________________  61 	-  

Liikenne  I-1enkilövabinko-onnettomuudet  1988 	1992  
tietoon  tul  Yleisen Raskaan  Hv -onn  

tien  KVL KXVL  liikenteen Kaikki  Kevyli  Kuolleet  Hv  ono  tiheys  onnøttofliuudet  

numero  øsuu8(%} (kpl) (kpl) (kpl)  aste.  (ofln./km/v) (kpl)  ______ ______ 

255 1015 1218 7.0 1 0 0 34.5 0.13 2  

Yht./keskim.  1015 1218 7.0 1 0 0 34.5 0.13 2  

Verkollinen  asema 	 Liittymátiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisäántulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymåt 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisåäritulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien  nopeusrajortusten  pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessâ palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien  måårä vuodessaJlOO  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kaavailtu yhdistävää tietä  Kosken ja  Kankaan välille.  
-  Kevyen liikenteen väylä valtatien varressa, ei taajamassa. 

 -  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia..  
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Kunta: 	67a.  Kullaa 	
Turun  Tiepiiri 	

:: 

•:oi:it,it,.p  

Taajama: 	Kangas 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi ENET  KAUPUNGIT  

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Rakenteeltaan omaleimainen, kapealle harjulle muodostunut  nauhakylä.  Harjulle sopii  vain  vähän uutta 
rakentamista. Uusi rakentaminen täytyy ohjata harjun ulkopuolelle, ei kuitenkaan  peltoalueelle. 

Taajamakuva  

Kangas  on Kullaan  vanha keskus, kirkonkylä, joka sijaitsee  nauhamaisesti  kapealla  harjulia viljelylaaksojen 
 ympäröimänä. Taajama  on maaseutumaisen  väljästi tien varteen ryhmittynyt  ja  rakennuskannaltaan 

 enimmäkseen vanhaa  puutaloarkkitehtuuria,  lukuunottamatta keskustan vähäistä  liikerakentamistä 
metsäisessä  ympäristössään. Taajaman ilme  on  eheä  ja  hyvin hoidettu. Kirkko sijoittuu näkyvästi 
rinteeseen harjun alkupäähän  ja  toimii taajaman  porttikohtana. 

Tieympäristö  

Tie on kapeahko, tietila  avoin  ja  viherreunat  hoidetut. Keskustan kohdalla tien  ojat  ovat  syvät.  Kevyen 
liikenteen väylän rakentamista  on  harkittava tarkkaan;  nauhamaisen,  tiehen  tukeutuvan  taajaman herkkä 
ilme voi kärsiä tiehen kohdistuvista  kovakouraisista  toimenpiteistä.  
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Kunta: 	67b.  Kullaa 	
Turun  Tiepiiri 	 _____ 

•..1:b1'rlIi  

Taajama: 	Koski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Pääosin asutuksesta  ja  teollisuudesta koostuva 
taajama  
-  Vt  11:n  sivussa 

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Koski on Joutsijoen  varteen,  kapeahkoon painantee

-seen  alunperin syntynyt taajama.  Kosken  taajamaku-
vaa  hallitsee uusi  pientalorakenne  sekä valtatien  11:n 

 varteen sijoittunut teollisuusalue.  Jokilaakson  1900- 
luvun  alun  asutus  ja  vanha mylly ovat valtakunnallisesti 
merkittäviä kohteita. 

Tiestö  ja  liikenrieturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2581 	12915 	12917  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1 988  -  1 992  
Kaikki  Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn.  otin. Kuolleet  (onnhlOO milj.ajon.km ) (onn./kmlv)  otin.  
2.97 517 585 1 1 0 35.6 0.07 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kaavailtu yhdistävää tietä  Kosken ja  Kankaan välille 	 -  ei hyväksyttyä  yleiskaavaa 
-  kevyen liikenteen väylä valtatien varressa  koko matkan, 	 - rakennuskaavoja  mäessä Kankaan puolella 

ei taajamassa  

Ympäristöanalyysi  (maan käyttö, liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Hieman  persoonatonta  uutta asuinaluetta. 
Taajaman  viherympäristön umpeenkasvu  on  vaarana. 

Luokka: 	lIlb 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia.  



Kunta: 	67b.  Kullaa 	
Turun  Tiepilri  

•:.]:11k  

Taajama: 	Koski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	67b.  Kullaa 	
Turun  Tiepiiri 	ET  •  (I: hi 'I  

Taajama: 	Koski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie _________  _______ ____ ____ _______ _______  ________ ___________ 
Yleisen  Tien  Kevyen ik. Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Uit1ymliheys vÅyen Valaislu  Nykyinen raloitus  
numero  (km) (m)  asema (kpl/km) uus (%)  osuus (%) tolmlnnatllnen  luokka  (km/h) 

2581 171 7.2  Siskaava  1.2 0 100  Kokoojetie  63 
12915 0.31 6.0  Siskaava  3.2 0 82  Yhdystie  50 
12917 0.95 6.0  Siskaava  2.1 0 100  Ybdystie  50  

Yht./keskim.  2.97 6.7  ___________  1.7 0 96  __________________  57  

Liikenne  ________ Henkilövahinko-ônnettomuudet  1988  -  1992 jkki 	.  

tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn,  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl,  Kuolleet  l-tv,onn. ttheys  onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn./km/v) (kpl)  

2581 593 646 9.5 1 1 0 54.0 0.12 2 
12915 165 272 4.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12917 496 579 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  517 5135 8.1 1 1 0 35.6 0.07 2  
Verkollinen  asema 	 Liittymåtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden Ilittymåt 
Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusraioitus 
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajottusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä vuodessa/lUO  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön suun  nittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kaavailtu yhdistävää tietä  Kosken ja  Kankaan välille.  
-  Kevyen liikenteen väylä valtatien varressa  koko matkan,  ei taajamassa. 

 -  Ei erityisiä  tiestöön  liittyviä ongelmia.  



Kunta: 	67b.  Kullaa 	
Turun Tiep in 	

P1'Il tI  

Taajama: 	Koski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Joutsijoen  varteen syntynyt raittikylä  on  laajentunut  Vt  11:n  tuntumaan. Uusi teollisuusalue  ja pientaloalue 
 liittyvät rakenteellisesti vanhaan, mutta ovat.ilmeeltään 'lähiömäisiä'. Teollisuusaluetta ei tulisi laajentaa 

valtatien eteläpuolelle. 

Taajamakuva  
Koski on Joutsijoen  varteen, kapeahkoon painanteeseen alunperin syntynyt taajama.  Kosken  taajama- 
kuvaa hallitsee uusi pientalorakenne sekä valtatie  11:n  varteen sijoittunut teollisuusalue, joiden ympäris-
tössä välialueet  ja  tienvarret ovat hyvää vauhtia kasvamassa umpeen. Nämä  ja  toisaalta hyvin hoidetut 

 pien- ja rivitalopihat  aiheuttavat taajaman viherympäristön epätasapainoisen  tunnelman, ja taajamakuvan 
 sekavuuden.  Kosken  vanha rakenne vehreässä jokilaaksossa,  1900-luvun  alun asutusnykelmä  tien  ja  joen 

välissä sekä vanha myllyrakennus muodostavat pienipiirteisen  ja eheän  kokonaisuuden, joka  on  arvioitu 
valtakunnallisesti merkittäväksi. Varsinaista keskustaa ei ole. 

Tieympäristö  

Kosken tietila  on mutkitteleva,  reunat usein hoitamattomat  ja umpeenkavaneet. Vesaikko  peittää näkymiä 
 ja taajamaa  on  vaikea hahmottaa. Toisaalta tiehen asti ulottuvien hoidettujen puutarhojen pensasaidat 

rajaavat tietilaa. 



Kunta: 	68.  Noormarkku 	
Turun  Tiepliri 	::D'  

Taajama: 	Noormarkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus:  Taajaman yleisten teiden numerot  

23 	256 	2555 	2701 13025  

Yhteis Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn.  ann.  Kuolleet (onniloomilj.ajon.km) (onn./km/v) onn.  

7.15 2392 2619 19 11 1 60.9 0.53 33  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 

-  Vt 23:stä yleissuunnitelma  v.- 94  -  tuore yleiskaava  v.- 92,  MVOY 

- eritasoRittymää  suunnitellaan valtatielle 
-  kevyen liikenteen väylät  ja  sairaalan alikulku  Vt 23:lle  valmiit 

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne,  ympäristä)  
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Tiet  on  saneerattu liian leveiksi  ja  korkealle. Maisemallisesti 
herkkääri tilaan suunniteltu eritasoliittymä muuttaa voimakkaasti taajaman tärkeää, olennaista osaa, kirkon  ja 

 keskustan välistä jokilaaksoa. 

Luokka: 	I 	 Perustelut: 	Ongelmia liikenneturvallisuudessa  ja taajamakuvassa. 
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Kunta: 	68.  Noormarkku 	
Turun Tiepiiri 

Taajama: 	Noormarkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Kunta: 	68.  Noormarkku 	
Turun  Tiepiiri 	 :: 

..(.1j'iE  

Taajama: 	Noormarkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Te ________ ___________ _________  

Yleisen  lien  Kevyen  ilk.  NopeuB  

tien Pituus leveys Verkollinen Luttymåtiheys väyhen Vaia1u Nykyir.n raiodue  

numero  (km) (m)  asoma (kpl/km)  osuus (%) osuus 	 ) toimlnnalllnert h.ickk*  (Ml) 

23 0.50 10.0  Ohikaava  0.0 0 100  Valtatie  65 
258 1.91 6.6  Siskaava  1.6 96 100  Kokoojatie  50 

2555 2.06 8.9  Siskaava  1,5 77 80  Kokoojatie  50 
2701 1.67 7.0  Siskaava  0.6 100 100  Kokoojatie  50 
13025 1.01 5.2  Siskaava  2.0 0 100  Yhdystie  50  

Yht./lceskim.  7.15 8.8  ___________  1.3 71 94  __________________  51  

Lkenne ________ Henkilövahinko-ormettomuudet  1988  -  1992  KSkkl 	l.  
tietoon tul Yleisen  fln  Hv onn  

tien KyL }<KVL lIikenteen  Kaikki Kevytl  Kuolleet Hv  ann.  theys  onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (ann  .Ikmfv) (kpl)  

23 6350 6923 10.0 3 1 1 51.8 1.20 4 
256 1976 2104 5.0 4 1 0 58.1 0.42 5 
2555 2264 2472 7.8 6 4 0 70.8 0.58 14 
2701 2973 3284 6.5 5 4 0 55.2 0.60 8 
13025 515 660 5.0 1 1 0 105.4 0.20 2  

Yht./keskim.  2392 2619 6.4 19 11 1 60.9 0.53 33  

Verkollinen  asema 	 Liittymåtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisãäntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusra4oitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiatvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien mäãrä vuodessaJl  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  Iiikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1 992  yhteensä  19  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 

 kevytilikenteen  onnettomuuksia oli  11.  

Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  Iiikennesuoritetta  kohden  on 
 korkea:  61 onn./100 milj.ajon.km .  Myös onnettomuustiheyden, joka kertoo onnettomuuksien 

määrän  tiekilometriä  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista, arvo  on  korkea:  0.53 
onn./km/vuosi. Noormarkun  taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa 

 onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpiteillä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Vt  23:n nelikaistaistaminen  todettu perusteettomaksi,  yleissuunnitelma vamis. 
- Eritasoliittymää sunnitellaan valtatielle. 
-  Kevyen liikenteen väylät taajamassa  
-  Sairaalan alikulku  Vt  23:Ile  valmis.  

Taajamatiet  ovat leveitä  ja  suoria  ja  houkuttelevat kasvattamaan  ajonopeutta.  Kevyen liikenteen 
väylät  on  teiden varsilla.  
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Taajama: 	Noormarkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Noormarkun taajamarakenne  on  alunperin joen vartta mukaelevien teiden varteen syntynyt nauha. 
Alkuperäinen raittikyläilme  on  säilynyt hyvin erityisesti vanhan Vaasantien varressa. Uudet asuntoalueet 
ovat levittäneet  ja  laajentaneet taajamarakennetta koillis-kaakkosuuntaisesti, jonka myötä 
poikittaisyhteystarve Parkanontien (valtatie  23)  yli  on  korostunut. Palvelut sijaitsevat keskustassa tiiviisti 
lähellä toisiaan. Teollisuustoiminnot sijaitsevat taajaman eteläosassa selkeänä omana alueenaan. 

Taajaman rakennuskaava  on  ajan tasalla. Kuntaan  on  tehty osayleiskaava, joka  on  vahvistettu 
läänissäl5.6.1992. Kaavan mukaisia asutusaluevarauksia  on kaakossa Länsimäen  alueella sekä lännessä 
Postikorven alueella. Viimeisin laajentunut alue  on  Mäntylä, joka sijaitsee  radan  takana taajaman 
itäosassa. Viime aikoina asutus  on  levinnyt myös vanhan Söörmarkun tien varteen lähelle Söörmarkkua. 
Kyseiselle alueelle kaavassa varauksia asuiri-  ja teollisuustoiminnoille ja  kapasiteettia  20  vuoden ajaksi. 

Kunnan maankäyttö  on  suunnitelmallista. Laajentumissuuntana kaakko  on  luonteva asutuksen 
laajentumisalue. Maankäytön laajentuminen lähelle Söörmarkkua saattaa aiheuttaa ongelmia pitkällä 
tähtäykselllä. Ongelmallisinta  on  kuitenkin pääliittymän asema  ja  sijainti taajamarakenteessa,  sen 

 solmukohtana sekä valtatien aiheuttama estevaikutus. Yhtenä tärkeänä tehtävänä  on taajamarakenteen 
 tiivistäminen  ja  elinympäristön viihtyisyyden parantaminen. 

Noormarkussa  on  useita  tie-  ja liikenneverkkosuunnitelmia,  jotka ovat selkeässä vuorovaikutuksessa 
maankäyttöön  ja taajamakuvaan.  Näitä ovat: 

valtatien  23  parantaminen leveäkaistaiseksi välillä Söörmarkku- kirkonkylän risteys 
- vanhan Söörmarkun tien parantaminen  (pt 13015,  ei vielä yleinen  tie) 
-  varaus pohjoiseksi Satamatieksi (Seutukaava) 

Taajamakuva 

Noormarkun  taajama  on  syntynyt samannimisen joen kapeaan laaksoon harjujakson  ja selänteiden 
 tuntumaan. Vanha asutus myötäilee kauniisti maisemarakennetta. Taajama edustaa pohjois-Satakunnan 

järviseudun maisema-aluetta, joka  on pinnanmuodoiltaan  vaihtelevaa, yleisilmeeltään melko metsäistä  ja 
 soista. Asutus sijoittuu jokien  ja  laaksojen tuntumaan, kuten Noormarkussa. Asutus  on  pääosin 

pientalovaltaista. Rakennushistoriallisestl merkittäviä kohteita  ja miljöökokonaisuuksia  on  paljon. 
Kerrostalo-  ja liikerakentaminen  sekä mittakaavallisesti liian väljä kaupallinen keskus ovat 
taajamakuvallisesti heikkoja alueita. 
Noormarkun tehdasalue  ja  kirkonkylä  on  osoitettu valtakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöksi. 
Maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristökokonaisuuksia ovat Ratikylä (maantie  2701 eteläpää)  sekä 
Finnbyyn Kannukaupunki (maantien  2555 radanvarsipää).  Taajaman rakennuskannasta  on  tehty kattava 
rakennuskulttuuri-inventointi  v. 1993. 

Taajamakuvallisesti  tärkeät alueet ovat vanhat, perinteisen ilmeensä säilyttäneet kokonaisuudet sekä 
jokilaakso  ja  siihen liittyvät avoimet maisematilat  ja  rakennukset. Kirkkomiljöö luo taajamalle 
ominaisleimaa. Ympäristön hoidon taso  on  korkea. 

Tieympäristö  
Taajaman tieverkko  on  selkeä  ja  perinteistä tieympäristöä  on  säilynyt hyvin paljon. Erityisesti taajaman 
sisääntulojaksot ovat hyviä. Ongelmana  on  teiden korkeusaseman nouseminen. Erityisesti tämä häiritsee 
ympäristön arvoalueilla kuten kirkkomiljöön  ja Ratikylän  luona. Keskustajakson tieympäristö  on 
mitakaavallisesti  ongelmallinen  ja  laadultaan heikkotasoinen. Tieympäristön merkitys Noormarkun 
taajamassa  on  keskeinen. Taajamassa  on  helppo osittaa taajamakuvalliset epäkohdat  ja viimeisteltävät 

 alueet. Kyseiset kohtet liittyvät paljolti yleiseen tieverkkoon, erityisesti maanteihin  2701  ja  2555  sekä 
valtatiehen  23.  Suurimpana taajamakuvallisena uhkana  on valtatie23:n  parantaminen  ja eritasoliittymän 

 rakentaminen. 	 -________________ 
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Taajama: 	Noormarkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENP!DESUOSITUKSET  

Valtatien  23  parantaminen kirkonkylän kohdalla vaikuttaa merkittävimmin taajamakuvaan. Arvokasta 
kirkkomiljöötä sivuava suunniteltu eritasoliittymä muuttaa ympäristöä, vaikka suunniteltu vaihtoehto  on 

 'pehmein" mandollinen. Valtatien painaminen  alas  vaikuttaa todennäköisesti alueen vesitalouteen  ja 
 ratkaisun toteuttaminen kyseiseen kohtaan aiheuttaa varmasti ongelmia. Toteutuksen pääpainon tulee olla 

yksityiskohtien hiomisessa  ja  korkea tasoisessa toteutuksessa. Rakennussuunnittelu  on  tehtävä ympäristön 
ehdoilla. 
Arvokas kirkkomiljöö tulee säilyttää nykyisellään, tien tasausta kirkkomaan  kulmassa  tulee alentaa.  Tien 

 parantamisen yhteydessä ympäristön viimeistelyyn  on  kiinnitettävä hyvin paljon huomiota (rakenteet, 
yksityiskohdat, istutukset, maamerkit, näkymät, akselit jne.). Eritasovaihtoehtoja tulee vielä miettiä  ja  hioa. 
Detaljisuunnittelussa  on  oltava mukana ammattitaitoisia arkkitehteja  ja rakennesuunnittelijoita.  Paikan 
identiteetti ei saa oleellisesti muuttua eritason rakentamisen yhteydessä. 

Vanhan Söörmarkuntien  (pt 13015)  parantaminen vanhan kylämiljöön kohdalla tulee unohtaa,  sillä  se 
 pilaisi arvokkaan ympäristön. Kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi  on  mietittävä muita keinoja. 

Pohjoisen Satamatien  rakentaminen parantaa taajaman sisäisiä poikittaisyhteyksiä. Pitkällä tähtäyksellä 
asutus saattaa laajentua koilliseen uuden tieyhteyden myötä. 

Maantie  2701 on geometrialtaan  hyvä  tie,  jonka ongelmana  on  liian leveä poikkileikkaus  ja  korkea tasaus. 
Yleisilme  on  vihreä tonttikasvillisuuden ansiosta. Tienvarren rakennuskanta  on eheää.  Kokonaisuutena 
hyvä jakso, josta  osa  on  arvokasta Ratikylää. Kyseisen tiejakso tulee parantaa (poikkileikkauksen 
kaventaminen  ja tasauksen  laskeminen, istutusten lisääminen, raitin ilmeen kohentaminen  ja  erityisesti 
kirkkomiljöön esiintuominen). Pohjoispäähän suunniteltu kevyen liikenteen väylän jatkaminen tulee tehdä 
pääosin korotettuna  ja  tietä kaventamalla. 
Keskustajakson  parantaminen (Ruosniementie  ja osa Laviantietä) kohentaisi  sekä taajamakuvaa että 
toiminnallisuutta. Maantietä  2755  tulisi jaksottaa siten, että kauppajakso erottuisi muusta tiealueesta 
selkeästi korkeatasoisempana. Parantaminen käsittää  mm. ajonopeuden  alentamisen keskustajaksolla, 
tiivistämisrakentamista, pysäköintijärjestelyjä, uusia istutuksia, rakenteita  ja  varusteita sekä korkeamman 
ympäristön hoidon tason. 
Maantiet  256  ja  2555  kaipaavat parantamista keskustajaksolla.  Teitä tulee kehittää katumaiseksi 
kauppajaksoilla (pinnoitteet, ajonopeuksien alentaminen, istutuksetja ympäristön yleisilmeen 
parantaminen).  Tieympäristön kehittämisen tulee tapahtua yhdessä kaavoituksen kanssa. Rakennetta 
tulee tiivistää keskeisen risteyksen tuntumassa. Reunajaksoilla tieden jaksottaminen tarpeen  (mm. 

 ympäristön hoidon tason vaihtelut, nopeusrajoitukset, porttikohtien luominen  ja  korostaminen). 
Paikallistie  13025  muuttunee kaavatieksi. Tie on  suora, talot sijaitsevat irti tiestä. Tienvarteen  on  tulossa 
uutta asutusta.  Tien  rakennetta tulee parantaa  ja tieympäristöä  viimeistellä. 
Olisi laadittava  koko  kunnan alueen käsittävä liikenneturvallisuussuunnitelma, jolloin tulisi käsiteltyä yleiset 
tiet  ja  muut väylät, kuultaisiin tienkäyttäjiä.  
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Taajama: 	Pomarkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama, vanha kirkonkylä 	 Pomarkku  on  kulttuurihistoriallisesti  ja  maisemallisesti 
- Pt:n  13039  varrella,  VT 23:n  sivussa 	 erityisen arvokas pieni kirkonkylä. Kylä  on keskeisiltä 
- Taajamaväestö  v. 1990 1559 as., v. 2010 1650 as. 	osiltaan säilynyt pienipiirteisenä. Keskustaan  on  ra- 

kentunut väljästi isompimittakaavaisia rakennuksia. 
Valtakunnallisesti arvokas kylämiljöö. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

23 	260 	13033 	13039 	13041 	13042  

Yhteis Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onniloomilj.ajon.km ) (onn./km/v)  ann.  

9.55 1563 1777 8 3 0 29.4 0.17 19  

Suunnittelutilanne  (maan käyttö,tiestö): 
Yleisten teiden suun nittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylät toteutettu, mutta 	 - osayleiskaava vahvistettavana 

puuttuu  osa  pt 13039:llä, suunniteilla 
-  keskustassa uudet suunnitelmat, TRS alkaa  v.-94 
-  Pt 13033:lle  suunnitteilla kevytväyliä,  tot. 95 

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä huonompi; paljon raskasta läpiajoliikennettä, minkä kulku 
pitäisi ratkaista. Sisääntulojakso kirkolle  on tasattu  liian korkealle  ja  tie on  parannettaessa hävittänyt 
pienipiirteisyytensä. 	Hieno eheä, säilytettävä kylämiljöö. 

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuudessa ongelma. Säilytettävä kylämiljoo.  
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Taajama: 	Pomarkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  ik. Nopeua  
tien Pituus leveys  Verkollinen Uittymàtiheys vAylien  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero'  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) >toirninnallinert  luokka  (knh)  

23 2.49 9.5  Ohikaava  2.0 6 25  Valtat,e  87 

260 1.24 6.2  -  1.6 47 57  Kokoojatie  50 

13033 0.98 6.0  Siskaava  2.0 0 44  Yhdystie  52 

13039 2.49 6.5  Siskaava  5.6 88 96  Yhdystie  47 

13041 1.03 6.3  Siskaava  3.9 64 100  Yhdystio  50 

13042 1.33 5.9  Siskaava  3.8 0 100  Yhdystie  60  

Yht./lceskim.  9.55 7.1  ___________  3.3 38 68  __________________  60  

Liikenne  Henkilovahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  }-lv.-onn.  

tien  KyL KKVL lukenteen Kafkki Kevyti  Kuolleet  Hv  ann  tiheys  onnetiomuudet  
numero  osuu&  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./km/v) (kpl)..  

23 

______ 

3260 

______  

3782 15.0 4 0 0 27.0 0.32 9 

280 453 536 5.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

13033 351 398 4.0 0 0 0 0,0 0.00 0 

13039 1757 1936 4.7 4 3 0 50.1 0.32 7 

13041 1048 1118 2.3 0 0 0 0.0 0.00 0 

13042 343 407 3.4 0 0 0 0.0 0.00 2  

Yht./keskim.  1563 1777 6.9 8 3 0 29.4 0.17 19  

Verkollinen  asema 	 Liittymãtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymãt 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisäåntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienesså palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien  määrã vuodessali  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  Iiikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä huonompi. Taajaman yleisillä teillä  on 
 sattunut vuosina  1988-1992  yhteensä  8  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 

onnettomuutta, joista  kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  3.  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kevyen liikenteen väylät toteutettu joen eteläpuolelle, paitsi  osa  pt 13039:IIä, suunniteilla 
-  Keskustassa uudet suunnitelmat: viehättävä, vanha  paikallistie  ja  joen  ylityskohta, TRS  alkaa 

 v.-94 
-  Pt 13033:lle  suunnitteilla kevyen liikenteen väyliä,  tot. -95. 
-  Paljon raskasta  läpiajoliikennettä,  minkä kulku pitäisi ratkaista.  
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Taajama: 	Pomarkku 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Pomarkkujoen  poikki kulkevalle harjanteelle syntynyt raittikylä, jonka  1960-luvulla rakennettu ohikulkutie 
 on  katkaissut siten, että koulukeskus  on  jäänyt ohikulkutien länsipuolelle asutuksen pääosan ollessa 

itäpuolella. Teollisuusaluetta  on kaavoitettu  ja  rakennettu valtatie  23:n  tuntumaan. Ongelmallinen  on 
 valtatien länsipuolella sijaitseva saha, joka tuo läpikulkuliikennettä kylän raitille. 

Pomarkun  keskustan kehittämisessä  on  tiedostettu monia ongelmia. Näitä  on  pohdittu  jo  80-luvun lopulla 
esim. SAFA-seminaarissa. Keskeiset ongelmat ovat vanhan taajamarakenteen säilyminen sekä kevyen 
liikenteen  ja  autoliikenteen olosuhteiden parantaminen jokimiljöötä liiaksi muuttamatta. Vanhan 
kylämiljöön säilyttäminen  ja  pitäminen kunnossa  ja  elinvoimaisena  on  liian mittava  ja  voimavaroja vaativa 
hanke pienelle kunnalle, eivätkä lukuisat suunnitteluprojektit ole tuoneet ratkaisua kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilyttämiseksi. 

Taajamakuva  

Pomarkku  on  kulttuurihistoriallisesti  ja  maisemallisesti erityisen arvokas pieni kirkonkylä. Vanha kyläraitfl 
 on sarieeraustoimin  eheytetty osaksi kylämiljöötä sovittaen kevyen liikenteen väylä pienipiirteisesti 

maastoon  ja  maisemaan. Kulttuurihistoriallisesti arvokkain jokiympäristö  on  vaarassa uusiutua ohjaile-
mattomasti, koska rakennuskannasta  on  suuri  osa  ilman käyttöä. Jokipato  on  väliaikaisesti korjattu kevyen 
liikenteen käyttöön hieman karkeatekoisin kaide-  ja valaisinratkaisuin.  Keskustan liikerakennusten 
edustiloja  on jäsennelty  saneerauksen yhteydessä. 
Taajamatiesaneeraus  on  onnistunut eheyttämään arvokasta ympäristöä. 
Kylä  on keskeisiltä  osiltaan säilynyt pienipiirteisenä. Keskustaan  on  rakentunut väljästi isompimittakaa-
vaisia rakennuksia. 

Tieympäristö 

Ohikulkutie  on  säilyttänyt roolinsa, vaikka sijaitseekin lähellä kylää. Kyläraitti  on  säilynyt perinteisenä, 
vaikka saneeraus  on  levittänyt tietilaa. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Vireillä olevan, kylän keskeisimpiä ominaisuuksia hävittävän suunnitelman laatiminen  on  lopetettava. 
Kaikissa taajamaa koskevissa toimenpiteissä  on  toimittava arvokkaan, herkän  ja  historiallisen ympäristön 
ehdoilla. 



119  
Turun  Tiepiiri 	LT  

Kunta: 	70. Pori  
Taajama: 	Ahlainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
-  Porin kaupunkiin kuuluva kirkonkylä 	 Taajama  on  sijoittunut suurmaisemaan nauhamaisesti 
- Mt:n  2681  ja  Pt:n  13023  varrella 	 tien varteen kapealle, kumpareiselle harjanteelle, 
- Taajamaväestö  v. 1990 500 as. v. 2010 500 as. 	mäkien rikkoman viljelyalueen  keskelle jokilaakson 

reunalle arvokkaaseen maisematilaan. Valtakunnalli-
sesti arvokas maisema-  ja  kulttuurihistoriallinen  kohde. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2681 	13023  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn.  ann.  Kuolleet (onnilOO milj.ajon.km ) (onn.Ikmlv)  ann.  

2.32 631 906 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne -Eteläpuolisesta ohituksesta  luovuttu 
-  Porin kaupunki tehnyt yleissuunnitelman kevyen liikenteen Kaavoitustilanne 

väylistä,  hankkeesta luovuttiin -  vahvistettu osayleiskaava  v.83  
- pohjavesialue,  vaikea tehdä kevyen liikenteen väyliä 
-  Pt 13021  Pukkeen  silta,  tot. v. -95  

- vahvistetut seutukaavat  2  ja  3  
- laadittavana seutukaava  5  

-  Pt 13023 n  parantaminen,  v. -96-97  

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Eheä, herkkã  ja  säilytettävä kylämiljöö. Ohitustien linjaaminen 
ongelmallinen, erityisesti tarkkailtava  

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Säilytettävä kylämiljöö, seurattava toimenpiteitä. 
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Kunta: 	70. Pori 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr  

Taajama: 	Ahlainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	70. Pori 	
Turun  Tiepiiri 	 ::L'r  •:.iii  

Taajama: 	Ahlainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

TIe ________ ___________ _________  

Yleisen  --  Tien  Kevyen  tuk.  Nopeus 
tien  Pttuu5 18vey5 Verkollinen Lirttymatiheys våylien  Valaistu Nykyinen  rajoltuS  

.numero  )i::  (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)..:  osuus(%)  Iotmtnnaliinnluokka (krnTh)  

2881 1.32 6.2  Pieni  2.3 0 100  Kokoojatie  50 
13023 1.00 8.5  Pieni  1.0 0 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  2.32 6.3  __________  1.7 0 100  _________________  50  

Lukonne Honkilovahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon  tul,  Yleisen Raskaan  Hv,-onfl.  

tien  'L  KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  Hv,onn.  tiheys  onnettomuuet  
numero  _______ _______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kp4)  aste  (onn./km/v) (kpl)  

2681 774 1130 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
13023 442 611 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  631 906 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Verkollinen  asema 	 Litttymãtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisä.äntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä ei ole sattunut vuosina 
 1 988-1992  poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

 Maastokäynnin  perusteella todettu nopean raskaan liikenteen aiheuttavan turvattomuuden 
 tunnetta  kevyelle liikenteelle. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Porin kaupunki tehnyt  yleissuunnitelman  kevyen liikenteen  väylistä,  hankkeesta luovuttiin. 
 - Pohjavesialue,  vaikea tehdä kevyen liikenteen  väyllä. 

-  Pt 13021  Pukkeen  silta,  tot. v. -95.  
-  Pt 13023:n  parantaminen,  v. -96-97.  
-  Taajaman  eteläpuolitse  suunnitellaan  ohitustietä  

Paikalliset asukkaat kokevat suuret  ajonopeudet  kapealla  ja  mutkittelevalla  taajamatiellä 
 ongelmana. Kevyellä  liikenteellä  on  tiellä turvattomuuden  tunnetta.  Kuntakommenttien  mukaan 

pohjoinen  satamatie  on  lisännyt läpikulkuliikennettä,  ja  eri liikennemuotojen sekä maa -ja 
 metsätalouskoneiden ahtautumisesta  samalle tielle aiheutuu jokaisesta kohtaamisesta  täpärä  

tilanne  
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Kunta: 	70. Pori 	

Turun Tiepiiri 	 ::'  

Taajama: 	Ahlainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 
Tienvarteen,  maisemassa vähäiselle harjanteelle kehittynyt raittikylä  on  eräs parhaiten säilyneitä 
esimerkkejä perinteisestä maaseudun taajaman rakenteesta. Ahlainen  on  valittu valtakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alueeksi  ja  valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Kylän ominaislaatu 
muodostuu tiiviistä kylärakenteesta, joka rajautuu selkeästi jokeen viettäviin peltoihin. Ominaista  on  myös 
kolme  1860-luvulla rakennettua  empire-tyylistä kartanorakennusta sekä samaa tyyliä edustava pappila. 

 Osa  asutuksesta  on  sijoittunut joen varteen, kuten tiiviisti rakennettu mäkitupalaisasutus Vaaksholma eli 
Rantakaupunki. 

Taajaman maankäyttö  on  suunnitelmallista. Osayleiskaava  on  vuodelta  1983.  Taajaman kasvu  on 
 vähäistä; kasvualueet sijoittuvat joen  ja kylänraitin  välille pellolle, kirkonmäeä etelään  ja  luoteeseen. 

Taajamakuva  
Taajama  on  sijoittunut nauhamaisesti tienvarteen kapealle, kumpareiselle harjanteelle pienipiirteisen, 
mäkien rikkoman viljelyalueen keskelle. Harjanteelta avautuu kauniita näkymiä ympäröivään 
viljelysmaisemaan, erityisesti jokilaaksoon. 

Taajamakuva  on  idyllinen, vanhan kauniin puutaloarkkitehtuurin  ja vehmaiden  puutarhojen luomaa 
arvokasta miljöötä. Uusi rakentaminen  on  vähäistä,  ja  pääosin sopeutettu hyvin ympäristöön. 
Vanha tielinja kulkee mutkitellen kylän läpi,  ja  on  tärkeä  osa taajamakuvaa.  Taajaman porttikohdat eivät 
hahmotu selvästi, vaan sisääntulojaksot ovat metsäisiä  ja vähittäisesti rakentuvia.  Keskusta korkeimmalle 
kohoavine kirkontorneineen  sijoittuu paikkaan, jossa kapea harju sivuaa joen haarautumiskohtaa. 

Taajamakuva  on pienipiirteisyydessään, omaleimaisuudessaan,  erittäin hyvin perinteisen asunsa 
säilyttäneenä  ja  elinvoimaisena arvokas  ja  säilyttämisen arvoinen,  ja jota  varsinkin tiehen kohdistuvat 
muutokset voivat pahasti järkyttää. Jokilaakson maisematila  ja  taajama muodostavat yhdessä arvokkaan 
kulttuurimaisemakokonaisuuden. Maisemakuvan säilyttäminen nykyisellään  on  kokonaisuuden kannalta 
yhtä oleellista kuin taajamakuvankin säilyttäminen. 	-_______ 	_________________ 

Tieympäristö  

Tie on mutkitteleva,  kapea  ja  metsän, rakennetun ympäristön  ja  avoimen peltomaiseman vaihtelevasti 
rytmittämä. Vanhoja arvokkaita rakennuksia  ja  isoja, hienoja puita  on  paljon aivan tien vieressä, viher-
reunat ovat runsaat. Paikoin tietilaan luovat punaruskeat puuaidat omaleimaisen ilmeen. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Ahlaisten  kulttuurihistoriallisesti  ja  maisemakuvallisesti  merkittävän  miljöön  säilyttäminen  on  kaiken 
 rakentamisen  ja ympäristönhoidon  ensisijainen tehtävä. Kylän rakenteeseen kajoavat lilkennejärjestelyt  tai 

 muut maankäytön muutokset eivät ole suositeltavia. Jokaisen rakennushankkeen yhteydessä  on  
noudatettava poikkeuksellista hieno varaisuutta ympäristön suhteen, laaditta  va suunitelmat  hyvällä 
ammattitaidolla sekä keskityttävä toimimaan vanhan rakenteen ehdoilla. 

Taajamatiellä (mt  268,  mt  2681  ja  Pt 13023) on  kevyen liikenteen turvattomuuden tunteen ehkäisemiseksi 
laskettava ajonopeuksia nykyisestä  50 km/h.  Taajamakuvaan  sopimattomia uusia, keinotekoisia liikenteen 
hidasteita  on  vältettävä,  ja  säilytettävä tien pienipiirteinen  ja polveileva  luonne luonnonhidasteineen, kuten 
mutkat, kapeat tietilat tms. Kevyen liikenteen verkostoa voidaan kehittää  ja  parantaa kaavateitä  ja  luontaisia 
kulkuyhteyksiä järjestämällä. 

Ohitustiehankkeesta  on  luovuttu. 



Kunta: 	71.  Merukarvia 
	 Turun Tiepiiri 	 ::' 
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Taajama: 	Merikarvia kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama 	 Merikarvia  on  meren tuntumaan sijoittunut rannikko- 
- Mt:n  660  ja  267  varrella 	 taajama. Nauhamainen, pitkä rakenne  on  säilynyt  ja  

uudistunut eheänä. Kirkko hallitsee kyläkuvaa,  ja  on 
 valtakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävä. 

Taajamalla  on vankantuntuinen,  rakennetta eheyttävä 
kehityslinja, vaikka liikekeskusta onkin avara, 
jäsentymätön  ja  vailla vihreää ilmettä. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

267 	268 	13169 	13171  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988- 1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnhlOOmilj.ajori.km ) (onnikm/v) onn.  

4.67 1172 1426 4 3 0 40.0 0.17 5  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- Merikarvian  taajaman parantamisen ideasuunnitelma, 	 - osayleiskaava  

v. -93,  arvioitu toteutus  v. -95 	 -  rakennuskaava 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen.  Mt 267  ei sopeudu taajamaan,  ja  on  liian leveä  ja  kor- 
kealla, mutta parannussuunnitelma  on  tehty. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Ongelmat luultavasti poistuvat suunnitelman toteutuksen 
myötä.  
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Kunta: 	71.  Merikarvia 	
Turun  Tiepliri  

Taajama: 	Merikarvia kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	71.  Merikarvia 	
Turun Tiepiiri 	 ::ir  

(.1 	'I  

Taajama: 	Merikarvia kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ____________ _________  _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  lek  Nopeus 

tien 
numero  

Pituus  
(km) 

.veys 
(m)  

Verkoinen 
asema  

1.nttymätiheys 
(kpl/km)  

väyken 
 osuus  (%)  

Valaistu 
osuus  (%) 

Nykyinen 
 tolminnallinen  luokka  

raladus  
______________  

287 0.40 8.0  Sisnauha  2.5 0 0  Yhdystie  60 

268 0.14 8.0  Siskaava  7.4 0 0  Kokoojatie  60 

13169 2.61 7.7  Siskaava  1.5 100 100  Yhdystie  50 

13171 1.53 8.5  Siskaava  1.3 98 100  Yhdystie  50  

Yht.Jtceskim.  4.67 7.3  ___________  1.7 88 89  _________________  51  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  ikki  pol.  
tietoon  tul.  

onnettomuudet 
(kp  

Yleisen 
lien  

numero  
KVL KKVL  

-  

Raskaan  
liikenteen 
osuus  (%) 

Kaikki 
 (kpl) 

Kevytl.  
(kpl) 

Kuolleet 
 (kpl)  

Hv.onn. 
aste  

Nv.-onn.  
theys  

(onn.Ikmtv) ______ 

287 
268 

583 
1405 

742 
1883 

16.0 
7.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0.0 
0.0 

0.00 
0.00 

0 
0 

13169 1644 2025 4.2 4 3 0 51.2 0.31 5 

13171 502 546 3.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1172 1426 4.9 4 3 0 40.0 0.17 5  

Verkollinen  asema 	 Li'ittymåtiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymåt 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien  nopeusrajortusten  pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettOmuukSien  määrä  vuodessall  00  milj. autokm 

LiikenneturvallisuUSanalYYsi  

Taajaman IiikenneturvallisuuStilaflfle  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1992  yhteensä  4  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Merikarvian  taajaman parantamisen ideasuunnitelma,  v. -93,  arvioitu toteutus  v. -98. 
-  Kapea kevyen liikenteen väylä  on. 
-  Tie on  suora. 
-  Ajoneuvo-  ja  kevyt liikenne sekä pysäköinti liikkeiden edustalla  on  jäsentymätöntä.  
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Kunta: 	71.  Merikarvia 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

Taajama: 	Merikarvia kk 	YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi  ENET  KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajamarakenteen  lähtökohtana  on  merenrannasta  satamasta sisämaahan päin kasvanut raittikylä. Al-
kuperäinen rakenne  on  sovittautunut pienipiirteiseen kallioiseen  maisemaan. Raitin suuntainen ohikulkutie 
ei ole vetänyt maankäyttöä varteensa pientä teollisuusaluetta lukuunottamatta. Vanha raitti  on  uudistettu 
tavanomaiseen tapaan, ympäristö  on  jäsentymätön,  mutta toimivat kauppaliikkeet ovat pysyneet raitilla. 
Muut palvelutoiminnat sijaitsevat hajallaan eri puolilla taajamaa. 

Maankäytön kannalta oleellista  on  saada liike-elämä pysymään toimivana raitilla  ja  toteuttaa kaikki uusi 
asuntorakentaminen täydentävänä raitin tuntumaan. 

Taajamakuva  

Merikarvia  on  meren tuntumaan sijoittunut rannikkotaajama. Nauhamainen, pitkä rakenne  on  säilynyt  ja 
 uudistunut eheänä. Kirkko hallitsee kyläkuvaa keskeisesti.  Se on  ympäristöineen arvioitu valtakunnallisesti 

historiallisesti merkittäväksi. 
Vanhan, nykyistä pienipiirteisemmän  ja  mutkittelevan taajamatien  myötä syntyneet hyvin pienipiirteiset, 
kallioiseen maaperään sovitetut pihapiirit ovat vielä nähtävissä uudemman, suoravaiivaisen  ja  isompi-
mittakaavaisen rakenteen  lomassa.  Ympäröivä, kallioinen  ja  katajainen rannikomaisema  on  vahvana 
taajamakuvassa. Uusi kunnantalo vanhaa arkkitehtuurin tyyliä modernisti varioiden muodostaa kirkon 
ohella toisen kohokohtaisen paikan keskustassa. Perinteikäs vanha tavarasatama taajaman merellisenä 
päätteenä vahvistaa taajamakuvaa. 
Taajamalla  on  vankantuntuinen,  rakennetta eheyttävä kehityslinja, vaikka liikekeskusta onkin avara,  jä-
sentymätön  ja  vailla vihreää ilmettä. 

Tieympäristö 

Ohikulkutie  on  säilyttänyt roolinsa. Taajamatie  on  avara jajäsentymätön, mutta toiminnallisesti tasapai-
noinen kyläraitti. 
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Kunta: 	72.  Siikainen 	
Turun  Tiepiiri 	

:: '  

Taajama: 	Siikainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
- Mt:n  270  varressa 
- Taajamaväestö  v. 1993 631 as., v. 2010 680 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Taajama sijaitsee Siikaisjärven rannalla, Koirajoen 
varressa pienten peltotilkkujen pilkkomassa metsäi-
sessä  ja soisessa  maastossa. Taajamakuvasta näkyy 
viime vuosikymmenen nopean kasvun tuottama väljä  ja 
istutuksiltaan  nuori rakenne kontrastinaan vanha, eheä, 
tuuheapuustoinen ympäristö. Slikaisten kirkko 
ympäristöineen  on  valtakunnallisesti arvokas kohde. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2703 	13179 	13183  

Yhteis- HenkIlävahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onri.  Kuolleet (onnilO0rnilj.ajorLkm) (onnlkmlv) onn.  

9.37 267 289 3 1 0 65.8 0.06 3  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
-  tietä parannettu pohjoiseen, kevyen liikenteen väylät -  vanha yleiskaava 
- mt  2703  osittain uudessa paikassa nykyään - rakennuskaavoja  etelään 

- rantayleiskaavoja, kesämökkejä 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Tiellä melko hallitseva asema. Uusi tieoikaisu  on 

 hieman slirtänyt keskustaa. Liittymässä  on tieympäristön  ja  liikenneturvallisuuden parannustarve.  

Luokka: 	Il 	 Perustelut: Ei erityisiä liikenneturvallisuusongelmia. Tieympäristön  pa- 
rannustarve  keskustassa. 
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Kunta: 	72.  Siikainen 	
Turun  Tiepilri 

•:(.Ih1,ltlk  

Taajama: 	Siikainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	72.  Siikainen 	

Turun Tiepiiri 	 ••• 	I • ( 	-i  'I 	 I  
Taajama: 	Silkainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ____________ _________  _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  lilk,  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkoflinen Luttymatiheys  väylien Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) toiminnailinen  luokka  (km/h) 

2703 1.24 7.5  -  0.8 0 20  Kokoojatie  80 

131 79 6.04 8.4  -  0.7 1 10  Yhdystie  75 

13183 2.09 6.5  Siskaava  2.9 48 51  Yhdystie  51  

Yht./keskim.  9.37 6.6  __________  1.2 11 21  ________________  70  

Liikenne Henkilovahinko  onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Rv,onn.  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv onn  tiheys onnettomuudet 

numero  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onnIkm/v) (kpl)  

2703 

______ 

384 

______  

475 7.7 1 0 0 115.0 0.18 1 

13179 245 243 4.0 1 0 0 37.1 0.03 1 

13183 261 310 5.0 1 1 0 100.5 0.10 1  

Yht./keskim.  267 289 4.7 3 1 0 65.8 0.06 3  

Verkollinen  asema 	 Ljittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajortus 

Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuukSien  määrä  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Tietä parannettu pohjoiseen, kevyen liikenteen väylä rakennettu. 
-  Mt 2730  osittain uudessa paikassa nykyään 
- Pysäköinti  on  pääasiassa toimivaa. 
-  Pt 13179 on  kapea  ja  pienipiirteinen.  Keskustan liittymässä  on  liikenneturvallisuuden parannustarve. 
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Kunta: 	72. Silkainen 	
Turun Tiepiiri 

. (.i:.i'i '  

Taajama: 	Siikainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Taajamarakenne  on  hyvin kylämäinen: rakentaminen tukeutuu yleisiin teihin, laajaa alueittaista raken-
tamista ei ole syntynyt. Keskusta  on  uusiutunut. Odotettavissa olevat maankäytön muutokset ovat lähitu-
levaisuudessa vähäisiä. Taajaman kehittämisessä  on  mandollista suosia täydentävää rakentamista, joka 
säilyttää kylän maaseutumaisen luonteen. 

Taajamakuva  

Taajama sijaitsee Siikaisjärven rannalla, Koirajoen varressa pienten peltotilkkujen pilkkomassa metsäi-
sessä  ja soisessa  maastossa. Kylän vanhin rakennuskanta sijoittuu harvakseltaan kirkonmäen ympäristöön 
muodostaen viehättävää, pienipiirteistä miljöötä. Kirkkoon valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen kohde  ja  näkyy hallitsevana maamerkkinä yli  koko  kylän. 
Väljä keskusta ryhmittyy laajan  ja  avoimen risteysalueen ympärille koostuen lähinnä  1980-luvun liikera-
kentamisesta  ja  vanhemmasta harjakattoisesta rakennuskannasta. Ympäristö  on jäsennettyä  ja hoidettua, 

 joskin avoimia, suurehkoja asfalttialueita  on  paljon.  
Koko taajamakuvasta  näkyy viime vuosikymmenen nopean kasvun tuottama väljä  ja istutuksiltaan  nuori 
rakenne kontrastinaan vanha, eheä, tuuheapuustoinen ympäristö, mutta nämä kaksi sopeutuvat melko 
hyvin yhteen, paljolti hoidetun viherympäristön ansiosta. Keskustatila sietäisi hyvin tiivistämistä. 

Tieympäristö  

Vanha  tie  kirkolta keskustaan  on pienipiirteinen  ja viehättävästi mutkitteleva,  tien varressa hienoa vanhaa 
puuarkkitehtuuria  ja  puustoa. Keskustan tiet ovat kevytväylineen  ja pientareineen  leveitä  ja stan-
dardimaisia  sekä istutukset nuoria. Mt:llä  2703 on ympärysalueineen  keskustassa melko hallitseva asema. 
Keskustan risteyksessä oleva hieno mänty  on  säilytettävä. 

130  



131  

Kunta: 	73.  Suodenniemi 	
Turun  Tiepiiri 	

:: 

.  .1: -uIu  

Taajama: 	Pohjakylä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
- Mt:n  259  varrella 

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Pohjakylä sijoittuu kauniisti kumpuilevaan kulttuuri-
maisemaan Kirkkojärveä ympäröivään laaksoon  ja 

 kumpareille.  Vanha, kaunis puutaloarkkitehtuuri sijoit-
tuu luontevasti mäenrinteille. Keskustan raitilla leveä, 
suora  tie on  taajamakuvallisesti  hieman liian hallitseva 
muuhun rakenteeseen verrattuna. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

259 

Yhteis- 
pituus 

 (lqn) 

Keskim. 
KVL 

Keskim.  
KKVL 

Henkilövahinko-onnettomuudet  1 988  -  1992  
Kaikki 

 hv-onn. 
Kevytl. 
onn.  Kuolleet  

Onnettomuusaste 
(onnJlOO milj.ajon.km ) 

Onn.ttheys  
(onn.Ikm/v) 

Kaikki 
 onn.  

2.71 958 1160 3 1 1 63.4 0.22 7 

Suunnittelutilanne (maankäyttä,tiestä):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylät tehty 	 -  rakennuskaava 

paikallistie  lakkautettu kirkon vierestä 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi.  Tie on  liian korkealle  ja  suoraksi saneerattu, liian 
hallitsevassa asemassa taajamaan nähden. Pelloille rakentaminen  on  uhka taajamakuvalle. 

Luokka:II PerustelUt:TieYmPstös 5äParant0mi5t  
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Kunta: 	 73.  Suoden  niemi 	
Turun  Tiepliri  

ii  
Taajama: 	Pohjakylä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	73.  Suodenniemi 	
Turun Tiepiiri 	 ••_•  

Taajama: 	Pohjakylä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen tuk, Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Ljittymatiheys våylien  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) _J)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) toimlnnallinen  luokka (km/b)  

259 2.71 7.5  -  4.4 86 93  Kokoojatie  50  

Yht,/keskim.  2.71 7.5  ___________  4.4 86 93  __________________  50  

Liikenne  Henkilävahinko  onnettomuudet  1988 	1992  i<kl 
tietoon tul. YleIsen  Raskaan Hv.-onn.  

tien KyL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyti  Kuolleet Hv onn  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______ osuut(%). (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn./kmfv) (kpl)  

259 958 1180 8.3 3 1 1 63.4 0.22 7  

Yht./keskim.  958 1160 8.3 3 1 1 63.4 0.22 7  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisåàntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sisä.äntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienesså palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien mäårã vuodess/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman Iiikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön suu nnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kevyen liikenteen väylät tehty. 
- Paikallistie Iakkautettu  kirkon vierestä. 
-  Ongelmana  on taajamatien on  leveys  ja  suoruus keskustassa.  
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Kunta: 	73. Suoden  niemi 	
Turun Tiepiiri 	

.:(.i1.iIg  

Taajama: 	Pohjakylä 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Maantien varteen rakentunut pitkä nauhakylä. Taajamarakenne  on  hajanainen, mikä kuitenkin sopii hyvin 
kumpuilevaan maastoon. Maantien uusi parannustyö korostaa tien irrallisuutta maankäytöstä. Taajama  on 

 kuitenkin liian heikko muodostaakseen kokonaan maantiestä erillistä rakennetta. Maantien parannustyö  on 
 niin tuore, ettei ole realistista olettaa uusia korjaustoimenpiteitä tehtäväksi lähitulevaisuudessa. Uusi 

asuntorakentaminen  on  luontevaa ohjata peltoalueiden ulkopuolelle rinteillä tapahtuvaksi. 

Taajamakuva 

Suodenniemen  Pohjakylä sijoittuu kauniisti kumpuilevaan kulttuurimaisemaan Kirkkojärveä ympäröivään 
laaksoon  ja kumpareille. Taajamakuva sisääntulojaksolla  lännestä  on  hyvin maaseutumainen rakenta-
misen sijoittuessa kukkuloille avarien peltonäkymien reunoille. Keskustan porttina  on  sinänsä turhalta 
tuntuva tien syvä kallioleikkaus, jonka välistä kirkko mäellään hallitsee näkymää. 
Vanha, kaunis puutaloarkkitehtuuri sijoittuu luontevasti mäenrinteille vähäisen liikerakentamisen jäädessä 
tien varteen. Keskustan raitilla leveä, suora  tie on taajamakuvallisesti  hieman liian hallitseva muuhun 
rakenteeseen verrattuna. Taajaman ilme, lukuunottamatta tienvarren ympäristöltään hieman 
mielikuvituksetonta rivitaloaluetta,  on väljyydestään  huolimatta melko sopusointuinen  ja  eheä juuri  ra-
kentumisessaan rinteille  kauniisti kulttuurimaisemaa mukaillen. Uhkana taajamakuvalle  on  rakentamisen 
leviäminen pelloille. 

Tieympäristö  

Tie  myötäilee maastoa hyvin muualla, paitsi keskustan raitilla, jossa  se on  liian suora  ja  korkealla, eikä 
 mm.  syvien sivuojien johdosta sopeudu kauniisti taajamaympäristöön. Vielä nuoret istutukset parantavat 

kasvaessaan leveää tietilaa. 



Kunta: 	74.  Lavia 	
Turun Tiepri 	

:: 
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Taajama: 	Lavia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi ENET  KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
- Pohjanmaantie,  258,  kulkee läpi taajaman 
- Taajamaväestö  v. 1990 1032 as., v. 2010 1120 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Lavia sijoittuu Karhijärven  ja Lavijärven  välistä kan-
nasta  ja rantapeltoja ja selänteen  reunaa seuraavan 
tien varteen. Ilme reuna-alueilla  on pienipiirteistä, 
puutarhamaista  ja eheää pieritaloaluetta.  Keskustan 
rikkovana  ja  täysin erillisenä elementtinä  sen  yläpuo-
lella penkereellä kulkee Pohjanmaantie. Valtakunnal-
lisesti arvokas kulttuurihistoriallinen  miljöö.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

258 	259 	 ____________________________________________________________________________ 

Yhteis Henkilävahinko-onnettomuudet  1988- 1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (oriniloOmilj.ajori.km) (onnJkm/v)  ann.  

2.33 1396 1750 3 1 0 50.5 0.26 6  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylät  on 	 -  rakennuskaava 
- eritasoliittymä  keskustassa 
- Pohjanmaantie  kulkee läpi taajaman, muuttuu kantatieksi 
- yksityistie  etelään Pohjanmaantien länsipuolella, vanha maantie 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Ohikulkutie dominoi taajamakuvaa.  Tie  sijoittuu 
liian korkealle suhteessa ympäristöön. Eritasoliittymän ympäristö  on  parannuksen tarpeessa.  

Luokka: 	Il 	 Perustelut:  Tieympäristön parannustarve keskustassa arvokkaaseen 
miljööseen sovittaen. 



Turun  Tiepiiri  
Kunta: 	74.  Lavia 	 ________  
Taajama: 	Lavia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	74.  Lavia 	
Turun  Tiepliri 	 •••  

.11:  

Taajama: 	Lavia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie __________ ______________ ___________  
Yleisen  Tien  Kevyen liik. Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Lirttymatiheys våylien  Valaistu Nykyinen rajoltus  
numero  km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) tolminnallinen  luokka (knvi)  

258 0.93 8.0  Sisnauha  4.3 64 69  Seudullinen  tie 80 
259 1.40 7.0  Siskaava  1.4 87 98  Kokoojatie  51  

Yht./keskim.  2.33 7.4  ___________  2.6 78 86  __________________  55  

Lukenne Henkslovahinko  onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon tul Yleisen Raskaan Hv -cnn  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl  Kuolleet Nv onn  tiheys onnettomuudet 
numero ______ _______  osuus (% (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onnjkm/v) (kpl)  

258 1707 2117 10.0 1 0 0 34.5 0.22 1 
259 1190 1506 8.0 2 1 0 65.7 0.29 5  

Yht./keskim.  1396 1750 8.8 3 1 0 50.5 0.26 8  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 
Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv,onn,aste 

Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kevyen liikenteen väylät  on.  
- Eritasoliittymä  keskustassa.  
- Pohjanmaantie  valmistunut, menee taajaman läpi; muuttuu  kantatieksi 
- Yksityistie  etelään  Pohjanmaantien  länsipuolella, vanha maantie  
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Kunta: 	74.  Lavia 	

Turun Tiepiiri 	
::' 
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Taajama: 	Lavia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Perinteikäs  harjanteelle rakentunut raittikylä. Uudet asuntoalueet ovat sijoittuneet pääasiassa raitin 
pohjoispuolelle. Suurin taajaman rakennetta muuttanut toimenpide  on  ollut Pohjanmaantien rakentaminen 
taajaman poikki  ja sen  vieminen sillalla vanhan raitin poikki. Ratkaisu  on  ympäristöstä  ja maankäytöstä 

 näinkin piittaamattomaksi yllättävän tuore -  1980-luvun jälkipuoliskolta  -ja liikennemääriin  verrattuna 
 varsin Iiioiteltu. Maankäyttöä  on  kuitenkin kehiteltävä vanhemman tieverkon varassa  ja  pidettävä 

Pohjanmaantie maankäytöstä irrallisena läpikulkutieriä. Odotettavissa olevat maankäytön muutokset ovat 
lähitulevaisuudessa melko vähäisiä. Ongelmana  on  liiketoiminnan taantuminén vanhalla raitilla. 

Taajamakuva  

Lavia sijoittuu Karhijärven  ja Lavijärven  välistä kannasta  ja rantapeltojen ja selänteen  reunaa seuraavan 
tien varteen. Taajaman ilme reuna-alueilla  on pienipiirteistä, puutarhamaista  ja eheää pientaloaluetta. 
Taajamakuvaa  hallitsevat huvilamainen, näkyvällä paikalla sijaitseva kunnantalo sekä vuonna  1823 

 valmistunut puukirkko. Lavian kirkonkylän  miljöö  on  valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen 
 miljöö.  Keskustan rikkovana  ja  täysin erillisenä elementtinä  sen  yläpuolella penkereellä kulkee 

Pohjanmaantie, jonka ali taajamatie linjautuu. Keskustan rakennuskanta  on  tavanomaista uudehkoa 
liikerakentamista ryhmittyen maantiepenkereen molemmin puolin. Eritasoliittymän ympäristöä ei ole 
rakennettu uudelleen, vaan  se on  edelleen jäsentymätöntä  ja  aukeaa huonosti menestyvine istutuksineen. 

Tieympäristö  

Kevyen liikenteen järjestelyt  on  koko  taajaman läpi toteutettu samanlaisina reunakivellä ajoradasta ero-
tettuna. 
Keskustassa  tie on  parannuksen yhteydessä hieman noussut  ja eritasoliittymän  ympäristö  on  jäsentymä-
töntä. 
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Kunta: 	75.  Jämi  järvi 
Taajama: 	Jämijärvi 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
- Mt:n  261  varressa 
- Taajamaväestö  v. 1990 844 as., v. 2010 920 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Taajama  on  sijoittunut Jämijärven tuntumaan viljely-
alueiden keskelle hienoisesti kumpuilevaan maastoon. 
Liikekeskusta  on mittakaavallisesti  sopusuhtaista  ja 
raittimaista,  mutta erityisesti liikenteellisesti  ja 
viherympäristöltään  jäsentymätöntä miljöötä. Kirkon 
ympäristö  on  valtakunnallisesti arvokas. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

261 	2603 	2613  

Yhteis- 
pituus 
(km) 

Keskim. 
KVL 

Keskim. 
 KKVL 

Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki 

hv-onn. 
Kevytl. 
onn.  Kuolleet 

Onnettomuusaste 
(onnilo0milj.ajon.km ) 

Onn.tiheys  
(onnikmlv) 

Kaikki 
 onn. 

2.44 1496 2909 3 2 0 45.1 0.25 8  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- ohikulkutievaraus  taajaman pohjoispuolelta, ei lähiaikoina 	 -  keskustan osayleiskaava 
-  Mt 261, Jämijärven tiejärjestelyt, tot. v. -93-94 

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Keskustan raitilla liikenteen  ja pysäköinnin 
jäsennöinti  sekä viherympäristön kohentaminen ovat tarpeen taajamakuvan parantamiseksi. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Tieympäristön parannustarve.  
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Kunta: 	75.  Jämi  järvi 	
Turun  Tiepiiri 	::r  

Taajama: 	Jämijärvi 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	75.  jämijärvi 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 

•:(.:b1Ilj  

Taajama: 	Jämi  järvi 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen hei Kevyen  tuk.  Nopeus 

tien 
numero  

Pituus  
(km) 

levey5 
(m)  

Verkotlinen 
asema  

Liittymätiheys 
(kpl/km)  

vayllen 
 osuus  (%)  

Valaistu 
osuus  (%)  

Nykyinen 
toiminnallinen luokka  

rajoitus 
(km/h) 

281 1.93 7.4  Siskaava  1.0 32 100  Seudullinen  tie 50 

2603 0.14 6.7  -  14.8 0 100  Yhdystie  80 

2613 0.37 7.4  -  2.7 0 97  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  244 74  __________  2.1 26 100  _________________  52  

Liikenne  Henkilovahinko  onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon  tuL  Yleisen Raskaan  Hv.-onn.  

tien  
numero  

KVL KKVL  liikenteen 
osuus  (%) 

Kaikki 
 (kpl) 

Kevyti  
(kpl) 

Kuolleet  
(kpl)  

1-Iv  onn 
 aste  

tiheys 
(onn.fkm/v) 

onnettomuudet 
(kpl)  ______ _______  

281 1658 3393 9.4 3 2 0 51.3 0.31 8 

2603 135 163 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

2613 1143 1383 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./lceskim.  1496 2909 8.6 3 2 0 45.1 025 8  

Verkollinen  asema 	 LirttymätiheyS 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisãäntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksitytsteiden luttymät 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajortus 

Sisnauha, 	Sisåäntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko -onnettomuuksien määrä  vuodessa/lOO  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Ohikulkutievaraus  taajaman pohjoispuolelta, ei lähiaikoina.  
-  Mt 261,  Jämijärven tiejärjestelyt,  tot. v. -93-94.  
-  Liikennejärjestelyt ajoneuvo-  ja  kevyen liikenteen sekä  pysäköinnin  osalta  jäsentymättömät  keskustassa.  
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Kunta: 	75. Jämijärvi 	
Turun Tiepiiri 	

•:(.Ih1.i  

Taajama: 	Jämijärvi 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Kauniiseen maisemaan sijoittunut rakenteeltaan kiinteä taajama. Oleellista  on  jatkossa pitää liiketoiminta 
elävänä nykyisellä raitilla  ja  toteuttaa uusi asuntorakentaminen välittömästi nykyiseen rakenteeseen 
tukeutuvana. Odotettavissa olevat maankäytön muutokset vähäisiä. 

Taajamakuva  

Taajama  on  sijoittunut Jämijärven tuntumaan viljelyalueiden keskelle hienoisesti kumpuilevaan maastoon. 
Taajama  on  melko suppealle alueelle levittäytynyt  ja  selvärajainen  lukuunottamatta pellolle rakennettuja 
uusia asuinalueita. Mäelle sijoittuva kirkko erottuu heikosti puuston suojista. 
Maantien varressa olevan liikekeskustan ongelmana ovat jäsentymättömät kentät liiketilojen edustalla, 
jäsentymätön tietila sekä istutusten  ja  muun hoidetun kasvillisuuden puute. Rakennuskanta  on  tavan-
omaista,  1960-80-lukujen liike-  ja  asuinrakentamista,  mutta pääosin harjakattoista  ja  mittakaavaltaan 
sopusuhteista. Osuuspankin rakennus  on  ympäristöönsä nähden hieman liian ylpeästi rakennettu. 
Viherympäristö keskustassa  on  vaatimaton, hoidettu kasvillisuus rajoittuu lähes kokonaan yksityispihoihin. 

Tieympäristö 

Sisääntulojaksot  ovat väljät  ja  maaseutumaiset.  Keskustassa tietila  on jäsentymätön  vailla kevyen 
liikenteen väyliä. Tieympäristön ilmettä heikentävät teiden syvähköt sivuojat. 
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Kunta: 	76. Hon  kajoki 	
Turun Tiepiiri 

:i'ilji  
Taajama: 	Honkajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama, kirkonkylä 
- Mt:n  270  varressa 
-Taajamaväestöv.  1990 958 as., v. 2010 1020 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Honkajoki sijaitsee Karvianjoen viljelylaakson  ja 

 männikköisen selänteen reunavyöhykkeessä.  Vanha 
asutus  on  sijoittunut keskustan risteyksen viereen kir- 
kon läheisyyteen tUviiksi, viihtyisäksi kokonaisuudeksi. 
Keskustan raitti  on  uusien liikerakennusten  ja  niiden 
edustojen asfalttikenttien vuoksi hieman ankea  ja  tietila 

 paikoin väljä. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

270 	271 	13219 	13293  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1 992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnJlOO milj,ajon.km) (onn./km/v) onn.  

5,54 954 1101 3 1 0 31.1 0.11 7  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  Mt 271, ohikulkutie,  tuleva kantatie, ohjelmassa  v. -96-97 	 - osayleiskaava v. -88 
- Santasten pt:n  13219  siirto,  tot. v. -92-93 
-  kevyen liikenteen väylä  on mt:llä 270  koko  taajaman 

pituudelta 

Ympäristöanalyysi(maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi.  Tie on  liian hallitsevia  ja  standardimainen. 
Tieympäristön  parannus parantaisi paljon myös taajamakuvaa. Taajaman rakenne  on  hyvä  ja  kiinteä. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Tieympäristön parannustarve.  
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Kunta: 	76.  Honkajoki 	
Turun  Tiepliri  

Taajama: 	Hon kajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	76.  Honkajoki 	
Turun Tiepiiri 	::LT  

.:(.1:i.i  II  

Taajama: 	Hon  kajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Ke'yen  tik.  Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Luttymätiheys väyten  Valaistu Nykyinen raatus  

numero  (km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) tolmlni*ilnen  luokka ______________  

270 1.88 7.4  Siskaava  1,1 77 95  Kokoojatie  50 

271 1.03 8.0  Siskaava  2.0 31 100  Seudullinentie  55 

664 1.29 7.5  -  0.8 0 8  Seudullinen  tie 50 
13219 0.85 6.5  Siskaava  1.2 0 53  Yhdystie  84 

13293 0.50 6.5  Siskaava  2.0 96 97  Yhdystie  50  

Yht.fkeskim.  5.54 7.3  __________  1.3 40 70  ________________  53  

Ltikenne HertkilOvahinko  onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki 
tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet Hv.onri,  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn./km/v) (kpl)  

270 846 1088 8.8 3 1 0 103.6 0.32 4 

271 1593 1720 10.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

664 982 1117 13.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

13219 333 325 0.0 0 0 0 0.0 0,00 1 

13293 1030 1159 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  954 1101 8.3 3 1 0 31.1 0.11 7  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajortus 

Sisnauha, 	Sisãäntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessajl  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 
Haastattelun  ja  kunnan kommenttien perusteella paljon raskasta liikennettä kulkee edelleen läpi taajaman. 
Ylinopeuksilla ajo  on  yleistä. Suuri  osa  raskaasta teollisuusalueelle suuntautuvasta liikenteestä  on  siirtynyt 
käyttämään Santasten paikallistietä. Ohitustien valmistuttua todennäköisesti suurin  osa 
läpikulkuliikenteestä  poistuu. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Mt 271, ohikulkutie,  tuleva kantatie, ohjelmassa  v. 96-97. 
- Santasten pt:n 13219  siirto,  tot. v. 92-93. 
-  Kevyen liikenteen väylä  on mt:llä 270  koko  taajaman pituudelta. 
-  Tie on  leveä  ja  suora sekä houkuttelee kasvattamaan ajonopeutta.  



146  

Kunta: 	76.  Honkajoki 	
Turun Tiepiiri 	

•:..-i,itu  

Taajama: 	Honkajoki 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Poikkeuksellisen ku nteänä säilynyt taajamarakenne. Keskustan osayleiskaavassa rakentaminen 
suuntautuu idän  ja  kaakon suunnassa oleville mäntykankaille, sekä kaavassa  on  useita rakentamattomia 
peltoalueita. Rakentamista ei tule päästää leviämään Karvianjoen peltolaaksoon huolimatta laakson poikki 
suunnitellusta ohikulkutiestä. 

Taajamakuva  

Honkajoki sijaisee Karvianjoen viljelylaakson  ja  männikköisen selänteen reunavyöhykkeessä.  Vanha 
asutus  on  sijoittunut taajaman keskeisimmälle paikalle keskustan risteyksen vieressä olevan kirkon lä-
heisyyteen rinteille tiiviiksi, viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Uuden rakentamisen leviäminen alemmas joki- 
laaksoon  ja  maantien varteen mäntykankaalle ei ole hajottanut taajamakuvaa. 
Keskustan raitti  on  uusien liikerakennusten  ja  niiden edustojen asfalttikenttien vuoksi hieman ankea  ja 

 tietila  paikoin väljä. Vihreyttä keskustaan luo talojen pihojen puusto.  Koko  taajamakuvan  voimakkaana 
vaikuttajana  on  maiseman kontrastisuus: karu mäntykangas  ja  vehmas jokilaakso sekä maaston korke-
usvaihtelut. 
Kirkolla  on  taajamakuvaa  kokoava  ja  eheyttävä  vaikutus. 

Tieympäristö  

Keskustan raitilla tietila  on  reunakivellä korotettuine kevytväylineen  leveä,  ja  tie  hieman liian 
suurimittakaavainen taajamarakenteeseen nähden. Liikkeiden edustojen jäsentymättömät asfalttikentät 
luovat epäviihtyisyyttä. Sisääntulojaksot tuovat kauniisti ilmi taajaman sijaintipaikan luonteen: idästä 
mäntykankaalla metsäiset, lännestä jokilaaksosta päin maaseutumaisen avarat. 
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Kunta: 	77.  Karvia 	
Turun  Tiepilil 	::LT  

Taajama: 	Karvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

laaja  man  sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama 	 Karvian taajama sijoittuu maisemallisesti selkeään 
- Mt:n  273  varrella 	 kohtaan Kirkkojärven  ja  Karvianjoen viljelylaakson  ja  

metsäisen selänteen reunavyOhykkeeseen.  Taajaman 
läpi kulkeva maantie  on  viivasuora.  Keskusta  on  pie-
nimittakaavainen, mutta ilmeeltään epämääräinen 
lähinnä jäsentymättömien  ja  hoitamattomien välialu-
eidensa  vuoksi. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

273 	274  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnJlOOmilj.ajori.km ) (onnikm/v) onn.  
3.90 1536 1942 3 3 0 27.5 0.15 8  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- seututie  jatketaan Kauhajärvelle 	 -  ei osayleiskaavaa 
-  Mt 273  Kantti-Karvia parantaminen,  tot. v. -96-97  
-  tiellä tehty aikoinaan toimenpiteitä 
-  keskustassa kevyen liikenteen vaylät 

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimaaräistä  parempi. Liian hallitseva tieympäristö, kaipaa myös 
taajamakuvallista  parannusta.  Tie  ei jaksotu taajamarakennetta tukevana. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Tieympäristön parantamistarve  ja  hallitsevuuden  vähentämi- 
nen.  
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Kunta: 	77.  Karvia 	
Turun  Tiepliri 	::LT  

•:(.N'1l  

Taajama: 	Karvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	77.  Karvia 	
Turun  Tiepiiri 	 ::L'r 

•  ii  iul  

Taajama: 	Karvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  ___________ _________  ____ _______ _______  ________ 
Yleisen  Tien  Kevyen  lik.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen Lirttymatiheys vayiren  Valaistu Nykyinen  raloltus  
numero  (km)::i  :(m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) toiminnaltinenluokka .(krrP)  

273 3.00 7.6  -  1,0 23 79  Kokoojatie  50 
274 0.90 8.0  Siskaava  1.1 0 84  Seudullinen  tie 50  

Yht./keskim.  390 77  __________  1.0 18 80  ________________  50  

Liikenne  Henkilovahinko  onnettomuudet  1988  -  1992  
tiejoon tul  Yleisen Raskaan Nv  -om'  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Nv onn  tiheys onnettomuudet 
numero  _______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn.Jkm/v) (kpl)  

273 1661 2113 8.5 3 3 0 33.1 0.20 8 
274 1121 1372 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1536 1942 7.9 3 3 0 27.5 0.15 8  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 
Siskaava, 	LÄpikulku-  tai  sisäärrtulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	Hv.onn.aste 

Henkilävahinko -onnettomuuksien määrä  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikennetur-vallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on 
 sattunut vuosina  1988-1992  kolme poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 

onnettomuutta.  
Maastokäynnin  perusteella  taajamatiellä  on  melko suuret  ajonopeudet.  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Mt 273  Kantti-Karvia parantaminen,  tot. v. 96-97. 
 - Seututie  jatketaan  Kauhajärvelle. 

-  Tiellä tehty aikoinaan rajuja toimenpiteitä. 
 -  Keskustassa  on  kevyen liikenteen väylät. 

 -  Tie on  viivasuora  ja  sujuva. Tiellä  on  jaksottelun  tarve.  
- Pysäköinti  on  jäsentymätöntä keskustassa.  



Kunta: 	77.  Karvia 	
Turun Tiepiiri 	

.::k1ftl1kI  

Taajama: 	Karvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maan käytän nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman rakenne  on mattomainen  ja varsin  kiinteä. Taajaman maankäyttöä kuten taajamakuvaakin 
hallitsee läpikulkeva suora maantie, jonka kautta taajaman sisäinenkin liikenne kulkee. Karvian kirkko 
ympäristöineen  on  valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen  miljöö,  kuten myös viereisen 
Kirkkojärven kulttuurimaisema. 

Taajaman kasvu  on  hidasta,  ja  suuntautuu keskustan kaakkoispuolelle. Erityisiä maankäytön ongelmia ei 
ole. Ongelmat liittyvät tieympäristöön myös maankäytön osalta. 	 - 

Taajamakuva  
Karvia kuuluu Pohjois-Satakunnan järviseutuun, jonka maiseman yleisilme  on  melko metsäinen  ja soinen, 
ja  maaperä karuhkoa verrattuna muuhun Lounaismaahan. 
Karvian  taajama sijoittuu maisemallisesti selkeään kohtaan Kirkkojärven  ja Karvianjoen viljelylaakson ja 
metsäisen selänteen reunavyöhykkeeseen. 

Taajamakuvan  hallitsevin elementti  on  läpi kulkeva viivasuora maantie. Sisääntulojaksot ovat vähittäisiä, 
harvaan rakentuneita  ja maaseutumaisia.  Kirkko kylän lounaispäässä toimii porttikohtana. Keskusta  on 

 pienimittakaavainen, mutta ilmeeltään epämääräinen lähinnä jäsentymättömien  ja hoitamattomien 
välialueidensa  vuoksi. Suora tielinjaus  on taajamakuvallisesti  yksitoikkoinen  ja  korostaa putkimaista 
vaikutelmaa. Viherympäristö  on heikkoilmeistä. Tienvarsi-  ja  muut julkiset istutukset ovat sattumanvaraisia 

 ja  paikoin hoitamattoman näköisiä. 
Keskustamiljöö  paranee koilliseen päin, jossa tietila  on  paikoin kapeampi  ja  omakotitalojen tiehen asti 
ulottuvat pihat luovat viihtyisyyttä. 

Tieympäristö  
Tie on  suora  ja putkimainen. Tietila  kevyen liikenteen väylineen  on  leveä  ja taajamakuvaa  hallitseva. 

 Syvät ojat kevytväylän ja ajoradan  välissä luovat epäviihtyisyyttä  ja koivuistutukset  ojissa ovat paikoin 
huonosti menestyviä. Tiehen rajautuvat liikeiden  ja  muiden rakennusten edustat ovat jäsentymättömiä. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Maantien  273  tieympäristö on  liian hallitseva  ja  yksitoikkoinen. Taajamatie  koko  taajaman pituudelta kaipaa 
jaksottelua.  Eri jaksojen luonnetta  on  korostettava  istutuksin  ja ympäristörakentein.  Liikenteen hidastusja 
suojatiejärjestelyt  ovat suositettavia. 

Keskustajakso  kaipaa perusparannusta seinästä seinään. Oleellista  on  jäsennöidä  avoin tila rakennusten 
välillä pysäköintiä  ja  liikkumista varten sekä parantaa viherilmettä. Kauppaliike  Salen  pihalla  on pysäköinti  ja 

 kevyt liikenne järjesteltävä.  Shell-huoltoasemalla on  leveä liittymä, joka pitäisi järjestellä. Torialue  on 
jäsenneltävä.  

Istutuksia suositellaan käytettäväksi tiloja rajaamaan.  Tien  luonnetta  on  muutettava 
pienimittakaavaisemmaksi.  Sujuvuutta tulee pyrkiä vähentämään  ja ajonopeuksia  alentamaan rakenteellisin 
keinoin sekä tien ylityskohtia  on  korostettava paremmin havaittaviksi. Kevyen liikenteen väylä tulisi olla 
molemmin puolin tietä, koska asiointikohteita  on  tien suuntaisesti molemmin puolin tietä. Kevyen liikenteen 
väylällä tulisi myös olla jatkuvuutta molemmin puolin suojatietä. Jalankulkijalla tulee olla suojaa 
lähestyessään  ja  odottaessaan astu  mista suojatielle. 



Kunta: 	77.  Karvia 	
Turun  Tiepilri 	 ::L'r 
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Taajama: 	Karvia 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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