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Tiivistelmä  

Turun tiepiirin pääteiden maisemaselvitys  on  osa  yleisten teiden ympäristön tilaa 
koskevia selvityksiä. Maisemaselvityksessä  on  tarkasteltu tiemaisemaa kandesta 
näkökulmasta. Päätiestöltämme avautuvat maisemat ovat tärkeää, jokapäiväistä 
ympäristöämme. Niiden kautta muodostuu mielikuva eri paikkakunnistaja maastam-
me.  Tien  varrella asuvalle yhtä tärkeä näkökulma  on tie  maisemassa. 

Selvityksessä  on  käsitelty Turun tiepiirin alueen päätiestöä eli valta-,  kanta- ja 
seututeitä.  Lisäksi  on  tarkasteltu valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuri-  ja  perinne-
maisema-alueiden kaikkia yleisiä teitä. 

Työ jakautuu kahteen osaan. Alussa  on  yleinen  osa,  jossa  on  käsitelty erilaisia 
tieympäristön maisemakuvaan vaikuttavia rakenteita. Käsiteltyjä asiaryhmiä ovat 
esimerkiksi vanhat tiet, pääteiden linjauksen  ja tasauksen  suhde maisemaan, läjitys

-ja ottoalueet,  näkymät,  tie  rakennetussa ympäristössä, tien rakenteet  ja  kalusteet 
sekä kasvillisuus  ja sen  hoito. Kunkin asiakohdan yhteydessä  on  esitetty suosituksia 
tiemaiseman parantamisen näkökulmasta. 

Työn toisessa osassa ovat päätiestön  ja  kulttuurimaisema-alueiden tiekuvaukset. 
 Tien  suhde maisemaan  on  esitetty maisemarakennekartalla. Selostuksessa  on  lyhyt 

kuvaus maisemarakenteesta, tarkempi kuvaus tien suhteesta maisemaan  ja  maise-
man arvoista sekä esiin nousseita ongelmia  ja  suosituksia niiden ratkaisemiseksi. 

Päätiestössä  on  kandenlaista perintöä kantavaa tiestöä. Suuri  osa tiestöstä  on 
 vanhojen tieyhteyksien paikalle rakennettuja. Ne kulkevat usein kylien  ja  kulttuurimai-

seman lähellä. Niiltä avautuvat näkymät ovat yleensä moitteettomia, mutta itse  tie 
 saattaa aiheuttaa häiriötä ympäristölleen. Uudelle linjalle rakennetut päätiet kulkevat 

yleensä sivussa kulttuurimaiseman ytimestä. Niiltä avautuvat näkymät eivät ole yhtä 
mielenkiintoisia kuin edellisessä tyypissä. Uusimman sukupolven tiet  on linjattu 

 hieman etäämmäs kulttuurimaisemasta, jolloin ne aiheuttavat mandollisimman vä-
hän häiriötä asutusrakenteelle. Samalla niiltä avautuu paikoitellen kauniita näkymiä 
vanhaan ympäristöön. 

Arvokkailla  kulttuurimaisema-alueilla  on  usein sekä pääteitä että alempiluokkaisia 
yleisiä teitä. Jälkimmäiset ovat miltei poikkeuksetta vanhoja teitä, jotka noudattavat 
kauniisti maiseman piirteitä. 

Selvityksessä  on  annettu ehdotuksia teiden sopivuudesta ns. maisemateiksi. Yleen-
sä edellä mainitut vanhojen tieyhteyksien paikalle parannetut päätiet, saaristotiet 
sekä kulttuurimaisema-alueiden tiestö soveltuisivat hyvin tällaiseen matkailijoille 
tarkoitettuun tieluokkaan. 

Työn lopussa  on  ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Ne ovat esimerkiksi maisemanhoi-
totoimenpiteitä, maisemanhoidon kokeilu-  ja kehittämistöitä,  tärkeiden teiden ympä-
ristönparannushankkeita  ja  eri osapuolten kesken toteutettavia laajoja yhteistyöpro-
jekteja. 
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ESIPUHE 

Turun tiepiirin päätiestön maisemaselvitys  on  osa  yleisten teiden ympäristön tilan 
selvityksiä. Työn eri  osa-alueista ovat aikaisemmin valmistuneet pohjavesiä  (1992), 
liikennemelua (1993), ilmanlaatua (1993)  sekä maaseututaajamien  ja  pienten kau-
punkien maankäyttöä, ympäristöä  ja  liikennettä  (1994)  koskevat selvitykset. Luon-
toa  ja  kulttuurihistoriaa käsittelevät selvitykset ovat parhaillaan käynnissä. Selvityk-
set ovat perusta määrätietoiselle tieympäristön laadun parantamiselle. 

Selvityksessä maisemaa  on  tarkasteltu sekä tienkäyttäjän kannalta että tietä mai-
seman kannalta. Työssä  on  toisaalta etsitty tiemaiseman ongelmakohtia parannuk-
sia varten  ja  toisaalta taas niitä positiivisia mandollisuuksia mitä tiestöön liittyy. 
Selvitys  on  ensisijaisesti suunnattu tiepiirille toimenpiteiden ohjelmointia varten 
sekä toiminnan että koulutuksen ohjaamiseen  ja  kehittämiseen. Tiepiiri työssään - 
suunnittelussa, rakentamisessa  ja kunnossapidossa -  vaikuttaa suuresti ihmisten 
elinympäristöön. Toimintatavoillaan tiepiiri voi vaalia  ja  kohentaa maiseman  ja  kult-
tuuriperinnön arvoja.  Tien  luonne vaikuttaa myös merkittävästi liikenteessä käyttäy-
tymiseen. Kaunis  tie on  turvallinen. 

Koska tiepiiri hallitsee  vain  hyvin kapeaa aluetta tien reunoilla, eivät  sen  varsinaiset 
mandollisuudet maisemanhoitoon ole  kovin  laajoja. Samalla selvitys  on  suunnattu 
tiepiirin yhteistyökumppaneille, kunnille, viranomaisille sekä tienkäyttäjille  ja  tien 
varsien asukkaille. Maisema  ja  ympäristö nähdään yhä tärkeämpänä voimavarana 
sekä aineellisena  ja kulttuurisena pääomana.  Työn yhtenä tavoitteena  on  osoittaa 
niitä kohteita, joissa laajemman, kaikkia osapuolia hyödyttävän yhteistyön käynnis-
täminen olisi tarpeen. 

Selvityksessä  on  otettu kantaa tien visuaalisen ympäristön kysymyksiin kuten lii-
kennemerkkeihin, ajoratamaalauksiin  ja viitoituksiin.  Näiden säätely perustuu Suo-
messa usein lakeihin, asetuksiin  ja normeihin.  Kannanotot  on  nähtävä näissä 
tapauksissa ideoina kehityslinjoiksi. Mukaan  on  haluttu kirjata myös selvityksen 
tekijöiden havaintoja  ja  ajatuksia sekä tien päällä tämän työn aikana että muualta 
maailmasta. Näiden ideolden toteuttamisen mandollisuuksia ei ole tarkemmin pun-
nittu. 

Tiet ovat meidän kaikkien jokapäiväistä arkimaisemaa, joiden kautta maamme 
myös esittäytyy vierailleen. Ei ole yhdentekevää minkälaisessa ympäristössä lii-
kumme  tai  minkä varrella asumme. Kaunis ei välttämättä maksa  sen  enempää kuin 
rumakaan. Tiet ovat ehkä ihmisen rakentamisesta pitkäaikaisin, pysyvin  ja  ympäris-
töään eniten muuttava kulttuuriperintö. Tiet näkyvät kaikkialla. Muu rakentaminen 
seuraa yleensä tienrakentamista. Tarpeellinen kulkuväylä voi olla maisemaan sopi-
va  ja  esteettisesti miellyttävä. Käyttäjälle  tie  voi olla kuin hyvä elokuva kohokohti-
neen  ja huipentumineen.  Tähän  on  erityisen hyvät lähtökohdat nimenomaan Turun 
tiepiirin alueella, Suomen kulttuurin  ja  suomalaisen kulttuurimaiseman syntysijoilla. 

Turussa huhtikuussal  995  

Elina Helistén 

Seeterin päärakennukselle  pää - 
tieltä johtava kujanne Somerol
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JOHDANTO 

Työn lähtökohta  ja  tavoite  

Tielaitoksessa  käynnistyivät vuonna  1991  koko  maan kattavat yleisten teiden ym-
päristön tilan selvitykset. Näinä selvitykset ovat perusta määrätietoiselle tieympä-
ristön laadun parantamiselle. Turun tiepiirissä työn eri  osa-alueista ovat  jo  valmistu-
neet pohjavesiä, melua, ilmanlaatua sekä maaseututaajamien  ja  pienten kaupunkien 
maankäyttöä, ympäristöä  ja  liikennettä koskevat selvitykset. Turun  tieplirin  pää- teiden  maisemaselvitys  käynnistyi kesällä  1994.  Luonto-  ja kulttuurihistoriaselvi-
tykset  ovat parhaillaan käynnissä. 

Päätiestön  maisemat ovat tärkeitä sekä päivittäiselle kulkijalle että matkailijalle  ja 
 tien varren asukkaalle. Niiden kautta saanune käsityksen ympäristöstämme  ja  niistä 

paikkakunnista, joiden ohi  tie  kulkee. Samalla, kun  tie on kulkuväylä, se  antaa 
parhaimmillaan unohtumattomia matkaelämyksiä.  Tie on  merkittävä asia  sen  var-
rella eläville.  Tie on  tärkeä kulkuyhteys. Parhaimmillaan  se  sopeutuu ympäröivään 
maisemaan, mutta  se  voi olla myös visuaalinen  ja  toiminnallinen este. Päätiestön 
maisemaa onkin haluttu tarkastella kandesta näkökulmasta, "maisemaa tieltä"  ja 

 "tietä maisemasta". 

Työn tavoitteena  on  arvioida Turun tiepiirin nykyisen päätiestön suhdetta maiseman 
arvoihin  ja  tärkeisiin maisemakokonaisuuksiin. Toisaalta työssä kartoitetaan yksi-
tyiskohtaisiakin maisemallisia ongelmia  ja  esitetään mandollisuuksia niiden paran-
tamiseen. Työssä  on  nostettu esiin myös sellaisia visuaalisia tekijöitä, jotka maise-
man ohella muodostavat tieympäristöä. Toisaalta tarkoituksena  on  ollut etsiä niitä 
myönteisiä mandoffisuuksia, joita tien laajemmassa ympäristössä  on.  

Selvitys  on  ensisijaisesti suunnattu tiepiirille jatkotoimenpiteiden kohdentamiseksi 
sekä toiminnan kehittämistä  ja  henkilöstön koulutuksen ohjaamista varten. Koska 
tiepiiri hallitsee  vain  hyvin kapeaa aluetta tien reunoilla, eivät  sen  maisemanhoito-
mandollisuudet ole  kovin  laajoja. Samalla selvitys  on  suunnattu tiepiirin yhteistyö- 
kumppaneille, kunnille, viranomaisille sekä tien varsien asukkaille  ja  tien käyttäjil-
le. 

Maisema  ja  ympäristö nähdään Suomessa  ja  Euroopassa yhä tärkeämpänä voima-
varana  ja  aineellisena  ja kuittuurisena pääomana,  jonka varaan myös uudet elinkei

-not  voivat rakentua. Maisemanhoitokohtejsjjn  on  jo  mandollista saada rahoitusta 
EU:lta  ja  siitä kilpaillaan innokkaasti. Työn yhtenä tavoitteena onkin osoittaa niitä 
kohteita, joissa laajemman, kaikkia osapuolia hyödyttävän yhteistyön virittäminen 
olisi tarpeen. Tällaisten töiden käynnistäminen ei perinteisesti ole kuulunut tiepii-
nile. Onnistuessaan yhteistyöhankkeet voivat vaikuttaa merkittävästi tiemaisemaan 

 ja liikennekäyttäytymiseen.  

Samalla kun selvitys  on tekijöidensä  näkemys tiemaisemasta  ja  siihen liittyvistä 
mandollisuuksista,  se  myös kuvastaa aikansa henkeä. Kulttuurimaiseman arvo  ja 
sen hoitomandollisuudet  ovat vastikään nousseet Suomessa esiin voimakkaasti, 
mutta  sen  konkreettiset hoitotavat eivät ole vielä vakiintuneet käytännöiksi. Selvi-
tyksessä  on  otettu kantaa tien visuaalisen ympäristön kysymyksiin, joiden säätely 
Suomessa perustuu lakeihin, asetuksiin  ja normeihin.  Kannanotot onkin nähtävä 
maiseman kannalta esitettyinä kehityslinjoina. 

1yön  tekijät  ja  yhteistyökumppanit 

Selvityksen  on  laatinut maisema-arkkitehti Marja Mikkola  MA-arkkitehdeilta  Hel-
singistä. Toimistossa työhön ovat osallistuneet maisema-arkkitehtiylioppilaat  Pia- 
Liisa Orrenmaa  ja  Kaisu Hynynen. 

Turun tiepiirissä työstä  on  vastannut ympäristönhoitaja, MMM,  MSc  Elina  Hell-
stén. Tielaitoksen kehittämiskeskuksesta  työssä  on  ollut mukana ylitarkastaja, MMK 
Raija Merivirta. 

Tärkeinä yhteistyökumppaneina selvitystä laadittaessa ovat olleet Thrun tiemestari-
piirit. Tiemestarit ovat toimineet oppaina kertomassa alueensa historiasta, tiestöstä, 
paikallisista erityispiirteistä  ja  ajankohtaisista hankkeista. 



Tiemestaripiirien  edustajina työssä ovat olleet mukana:  

Harry  Vuorinen  Kemiön tiemestaripiiri 
Matti  Virtanen Paimion tiemestaripiiri 
Raimo Aaltonen Pöytyän tiemestaripiiri 
Ossi Ojala Raision tiemestaripiiri 
Arto Ristiluoma Raision tiemestaripiiri  
Hannu Putila Salon tiemestaripiiri  
Juhani Kauppinei i  Huittisten tiemestaripiiri 
Veikko Pihiaja 	Kankaanpäan tiemestaripiiri 
Pentti  Rosenberg  Kankaanpäan tiemestaripiiri 
Pekka Kiuru 	Kokemäen tiemestaripiiri 
Erkki  Ranta 	Noormarkun tiemestaripiiri  
Heikki  Lehtonen  Porin tiemestaripiiri 
Mikko Kuusisto  Rauman tiemestaripiiri 
Tapio Permo 	Uudenkaupungin tiemestaripiiri 
Esa  Lahti 
	

Vanimalan tiemestaripiiri  

Työtä  on  esitelty Turun  ja  Porin läänin tiensuunnittelun ympäristökysymyksiä käsit-
televälle yhteistyöryhmälle  sen  eri vaiheissa. Raporttiluonnos  on  ollut kommentoi-
tavana Turun tiepiirin  en  yksiköissä sekä tiemestaripiireissä. 

Työtapa  

Selvityksen pohjaksi  on  tutkittu Turun tiepiirin alueen (Varsinais -Suomi,  Satakunta 
 ja osa Pirkanmaata) maisemarakenne ja sen  maisema-alueet. Maisemarakennekar-

talla hahmottuvat ne eri maisematyypit, joiden kautta seudun päätiet kulkevat. 
Karttatyöskentelyn ohella  on  tehty maastokäynnit kesän, syksyn  ja talven  kuluessa. 
Työn aikana  on  haluttu saada esiin eri vuodenaikojen vaikutus. Niillä  on  suuri 
merkitys sekä maisemalle että tienpidon kannalta tärkeälle liikenneturvallisuudelle, 
johon maisemallisillakin seikoilla  on  vaikutusta. Maisemaa  on havainnoitu  sekä 
tiestön maisemaan sopivuuden että tiellä kulkijoiden kannalta. 

Työn sisältö 

Selvitys jakautuu kahteen osaan. Alkuosassa käsitellään yleisiä, tien visuaaliseen 
maisemakuvaan vaikuttavia tieympäristön osatekijöitä. Kunkin aihepiirin kohdalla 

 on  esitetty lihavoituna painettuja suosituksia maisematekijöiden huomioon ottami-
seksi. Suositukset ovat osittain idealuonteisia kehityslinjoja, koska tiepiirin hallussa 

 on vain  kapeat pientareet. Lisäksi joitakin yleisessä osassa esitetyistä seikoista 
koskevat liikenneministeriön  ja tielaitoksen  määräykset, eikä tiepiiri voi niihin 
suoraan vaikuttaa. 

Työn toisessa osassa  on  kuvattu selvitykseen mukaan otettujen valta-,  kanta- ja 
seututeiden  sekä valtakunnallisesti arvokkailla kulttuurimaisema-alueilla olevan 
yleisen tiestön maisemaa. Kohteista  on  nostettu esiin maisemalliset arvot  ja  suosi-
tukset ongelmien ratkaisemiseksi. 

Lopuksi  on  esitetty yhteenvedonomaisesti jatkotoimenpiteitä  ja  ideoita pitemmän 
tähtäyksen kehittäniiskohteiksi. 
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MAISEMA 

Maiseman luonne  ja  merkitys 

Suomalaisen maiseman perusrungon muodostavat selänteet  ja laaksot. Maisemara-
kenne  on  erilainen eri puolilla Suomea. Myös paikallisesti maisemassa  on  suuriakin 
eroja. Maiseman erilaisen  rytmin ja  mittakaavan huomioiminen antaa omaa luon-
netta  ja jäntevyyttä  kaikille siihen asettuville toimintoille.  

Tien  suhde maisemaan 

Harjut, kannakset, selänteiden reunavyöhykkeet, kumpareketjut, murroslaaksot  ja 
jokirannat  ovat Varsinais-Suomessa  ja  Satakunnassa vanhimman tiestön sijoittu-
mispaikkoja. Yleensä muukin kulttuuri kehittyi voimakkaimmin näillä alueilla. 
Agraarimaisemassamme  tie  hakeutui luontevimpaan, tuottavaa maata vähiten  huk- 
kaavaan, helpoimmin kunnossapidettävään  ja kevyimmin kuljettavaan  paikkaan. 

Taajamaseutujen  kasvaessa myös uusi tiestö  on  hakeutunut asutuksen lähettyville 
ns. inhimilliselle vyöhykkeelle. Asutuksen, kulttuurimaiseman  ja  uuden tien väli-
nen ristiriita  on  usein väistämätön. 

Uusien teiden linjaaniinen edellyttää esteettisten näkökohtien lisäksi myös taloudel-
liselle ajattelulle perustuvaa maisemasuunnittelua. Maiseman  harmonian  ohella lii-
kenteen turvallisuuden  ja  toimivuuden parantaminen pitää olla tieympäristön suun-
nittelun tavoitteena. Molemmat näkökohdat yhtyvät tien ajo-ominaisuuksissa,  sillä 

 oikein maastoon asettunut linjaus tukee myös ajajaa. 

Eritasojärjestelyineen  uusimmat väylät ovat saaneet tehokkaan teollisen luonteen. 
Pienimittakaavainen maisema joutuu paikoin ristiriitatilanteeseen. Maastonmuotoi

-lulla, istutuksillaja  avoimien tilojen selventämisellä maisemalle voidaan muodostaa 
uusi, looginen mittakaava  ja tilajaksotus.  Tien  varrella asuvan  ja  tien aiheuttaman 

Hiidentie  seuraa  Salonjokilaak-  hain.n  ristiriitaa voi lievittää luomalla kummallekin oma maailmansa, josta harki- 
soa. 	 ten  avataan nakymia toiseen tilaan. 

Uusimmat tiet ovat melko samanlaisia tiepiirin alueella. Teiden samanikäisyys lisää 
samanlaisuutta. Niiden rakentamisessa  on  käytetty samoja suunnitteluperiaatteita, 
linjaustapoja, kaarresäteitä  ja  leikkauksia, samoja sovituksia maiseman muotoihin, 
vierialueet  ja  istutukset kasvilajeja  ja  nurmikon siemenseoksia myöten ovat samoja 
maisematyypistä  ja paikkakunnasta  riippumatta. Huoltoasemat  ja peltihallit  tien 
varsilla ovat samanlaisia. Paikannimet viitoissa vaihtuvat.  

Tien on  pidettävä ajajan mielenkiintoa yllä.  Sen  tulee tarjota näkymiä ympäröiväan 
maisemaan  min,  että kulkija saa käsityksen paikkakunnasta  ja maisematyypistä, 

 jonka läpi  hän  kulkee. Tiemaisemassa tulee olla selviä, yhtenäisiä jaksoja, vaihtelua 
 ja elämyksellisyyttä.  Tähän  on  erityisen hyvät lähtökohdat nimenomaan Turun 

tiepiirissä, Suomen kulttuurin  ja  suomalaisen kulttuurimaiseman syntysijoilla. Seu-
dun maisemat ovat vaihtelevia, hyvin hoidettuja  ja  paikoin vaikuttavan kauniita. 

Maiseman syntyhistoria 

Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan maisema  on  viimeisen jääkauden  ja sen  jälkeisten 
Itämeren vesivaiheiden muovaamaa. Kallioperä muodostaa maiseman rungon.  Sen 

 erilaiset kivilajit ovat jääkausien vaikutuksesta kuluneet eri tavoin. Etenkin Varsi-
nais-Suomessa kallioperän rikkonaisuus  on  havaittavissa murroslinjoina, ruhjevyö-
hykkeinä  ja  paikoin jyrkkinä, korkeina kallioseinäminä. 

Mannerjäätikön kielekevirrat rouhivat allaan olevaa maata  ja  irrottivat siitä materi-
aalia. Jäävirta rouhi auki etenkin virtauksen suuntaisia kallioperän murroslaaksoja 

 ja  samalla täytti poikittaissuuntaisia murroslinjoja. Jään  alla  oleviin vesivirtoihin, 
jäätikköjokiin, muodostui lajittuneista sora-aineksista harjuja. Jään sularninen py-
sähtyi kylmempinä kausina. Silloin jään reunan eteen kasautui sulavesien muka-
naan tuomista materiaaleista reunamoreeneja. Jäätikön kielekevirtojen saumoihin 
syntyi myös lajittuneesta aineksesta suuria saumamuodostumia. 

Jään vetäytyessä maan peitti vesi.  Koko  Lounais-Suomi on  ollut muinaisten  menen 
huuhdeltavissa,  matalan  reliefin  alueet  ja laaksot  pitempään, ylängöt lyhyemmän 
ajan. Vesi  on  vuosituhansien aikana huuhtonut selänteiltä hienojakoiset ainekset 

Suuri  Postitie Kustavissa. 	pois. Ne ovat kerrostuneet meren pohjan painanteisiin. 
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Maiseman  topografis-geologinen perusrunko 

Kallioperä 

Turun tiepiirin alueen kallioperä  on  pääasiassa svekokarelidisia syväkiviä  ja lius-
keita. Vehmaan ja  Laitilan seuduilla  on  rapakiveä  laajoina alueina. Porin seudulla 

 on  muinaiseen kallioperän hautavajoamaan kerrostunutta hiekkakiveä, joka  on  ai-
nutlaatuista  koko  Suomessa. 

Kalliopaljastumia  on  eniten rapakivialueilla, Hämeenkankaan eteläpuolella, saaris-
tossa  ja  etelärannikolla. Vähiten kalliopaljastumia  on  näkyvissä Loimaan-Someron 
savitasangolla, Eurajoen-Kokemäenjoen alueella sekä Pohjois-Satakunnassa hyvin 
laajalla alueella Kokemäenjokilaakson pohjoispuolisella selänteellä sekä Hämeen- 
kankaan pohjoispuolen suoylängöllä  ja  jokilaaksoissa. 

Alueen kallioperä  on  melko voimakkaasti rakoillutta. Murrosvyöhykkeitä  on  tihe-
ässä,  ja  toisiaan leikkaavat murroslinjat ovat yleisiä. Laaksot ovat joko yhden 
ruhjevyöhykkeen suoraviivaisia linjoja  tai  kanden  en  suuntaisen,  toisiaan sarjassa 
leikkaavan ruhjevyöhykkeen linjoja. Etenkin tiepiirin eteläosissa ovat murroslinjat 
selvästi havaittavissa. Satakunnan ylänköalueilla moreeni  tai  turvemaat  usein peit-
tävät  ja tasoittavat alla  olevia murroslinjoja. Maiseman hahmo  on  suurpiirteinen. 

Maaperä 

Savikot  peittävät kallioperän murroslinjojen pohjia. Ne muodostavat laaksot, mai-
seman alavan perustason. Paikoin savikot ovat jopa  60  metriä paksuja, yleisimmin 

 10-20  metrisiä. 

Moreenit  ovat alueen eteläosissa pääasiassa tiivistä pohjainoreenia.  Sen pintaker-
roksesta  ovat hienot ainekset huuhtoutuneet pois jääkauden jälleisten vesivaiheiden 
aikana. 

Itsenäisinä moreenimuodostumina maisemassa erottuvat Paimion-Salon  seudun  kook
-kaat  mäet, ns. vastasivun drumliinit  (mm. Salon  Tupurinmäki  ja Paimion Valkojan- 

nummen  pohjoisosa). Laitilan seudulla  on  runsaasti päätemoreeneja, enimmäkseen 
 de Geer-moreeneja.  Ne näkyvät matalina, mannerjään reunan suuntaisina harjantei-

na. Selvästi ne ovat näkyvissä  mm.  Laitilan tasangolla Pohjois-Satakunnassa  Ku
-koisista Merikarviaan  on  laajoja kumpumoreenikenttiä. Ne ovat laakeita, mutta 

pinnanmuodoiltaan pienipiirteisesti vaihtelevia alueita. 

Lajittuneita  aineksia  on  alueen reunamoreeni-, sauma-  ja jäätikköjokimuodostumis-
sa. Reunamoreenimuodostumia  ovat  ffi  Salpausselkä tiepiirin kaakkoisosassa sekä 
Sisä-Suomen reunamuodostumaan kuuluva Hämeenkangas Satakunnassa. Virttaan-
kangas-Säkylänharju sekä Pohjankangas ovat jäätikkövirtojen väliin syntyneitä sau-
mamuodostumia. Pienempiä, kaakko-luode -suuntaisia jäätikköjokimuodostumia 

 on mm.  Paraisilta Turkuun, Laitilaan  ja  rannikolle jatkuva harju sekä heikot  ja 
katkeilevat  jaksot Paimiosta Lappi Tl:ään  ja Halikosta  Marttilaan. Varsinais-Suo-
men harjujaksot ovat piirin pohjoisosaa niukemmat,  sillä  ne ovat osittain myöhem-
min syntyneiden savikoiden  alla ja  osittain muinaiset meret ovat niitä tasoittaneet. 

Säkylästä Euraan  ja  rannikolle jatkuu kookas harjumuodostuma. Humppilasta  Ah-
laisiin  kulkee harju,  jota vt  2  seurailee Huittisiin. Kankaanpäastä suuntautuu ranni-
kolle  ja  pohjoiseen viuhkamaisesti neljä harjujaksoa Pohjankankaan länsipuolella. 

Maisemarakenne  ja  maisema-alueet 

Turun tiepiirin alue  on  maisemarakenteeltaan  vaihtelevaa  ja pienipiirteistä.  Karke-
asti jakaen  sen  eteläosissa  on  runsaasti laaksoja  ja savitasankoja,  muinaista meren-
pohjaa. Selänteet ovat eri kokoisia selännesaarekkeita kuin meren saaret. Pohjoi-
seen mentäessä selänteet laajenevat maisemaa hallitseviksi selännealueiksi. Siellä 
laaksot ovat Kokemäenjokilaaksoa lukuunottamatta selänteiden  lomassa  enää ka-
peina murroslinjoina. 

Muuhun Suomeen verrattuna Turun tiepiirin alueella  on  runsaasti avointa viljely- 
maisemaa  ja  pitkiä näkymiä, jalopuustoa, hoidettuja, lehteviä kyliä  ja  vanhaa,  ko- 

Turun tiepiirin alueen kalliope- meaa maaseudun rakennuskantaa. Näitä vallitsevia kulttuuriympäristön piirteitä  
rä 1:1  milj,  kannattaa kaikin tavoin vaalia. 
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Turun tiepiirin alue  jää  kanden, rannikolta sisämaahan työntyvän ylänköalueen 
väliin. Ylängöt ovat paitsi maisemallisia rajoja, myös vesistöjä jakavia vedenjakaja- 
alueita  ja  hallinnollisia rajaseutuja. Suomusjärven-Kiskon järviylänkö  on rajaseutua 

 Uudellemaalle päin. Turun tiepiirin pohjoisraj  alla  työntyy Suomenselän vedenjaka-
ja-alue koillisesta rannikolle asti Merikarvian tienoilla. 

Satakunnan  ja  Varsinais-Suomen maakuntien rajalla  on  laaja ylänkö Säkylän Pyhä- 
järven länsipuolella.  

Koko  tiepiirin alue  on jaettavissa  maisema-alueisiin, joilla  on  samantyyppinen 
maisemarakenne, maiseman tilarakenne  ja maisemakuva.  Näillä perusteilla  on  ero-
tettu seuraavat alueet (ks. liitekartat):  

1 Suomusjärven-Kiskon järviylänkö 

Suomusjärven-Kiskon  alue  on  vaihtelevaa, rikkonaista  ja selännevaltaista, Tanime-
lan ylänköalueelta  rannikolle työntyvää mäkimaastoa. Kumpareisen maaston  pal-
nanteissa on  runsaasti järviä, pienialaisia soita  ja laaksopeltoja.  Selkeimmin erottuu 
Kiskon-Kitulan-Kiikalan laakso mäkialueen länsireunalla.  II  ja ffi  Salpausselkä 
kulkevat alueen halki koillisesta lounaaseen.  

2  Tammelan ylänkö 

Hämeen, Uudenmaan  ja  Varsinais-Suomen rajaseudulla  on Somerolta  Toijalaan, 
Hämeenlinnaan  ja  Riihimäelle asti ulottuva laaja, metsäinen ylänköalue, Tammelan 
ylänkö, jonka eteläosa ulottuu Turun tiepiirin alueelle. Ylänkö  on  monien vesistöjen 
alkulähdettä.  Se  jatkuu lounaisrannikolle Kiskon-Vihdin järviseutuna.  

3  Varsinais-Suomen rannikon jokilaakso-selännevyöhyke  

Turun-Salon  seudulla  on  laajojen lounas-koillissuuntaisten jokilaaksojen  ja  niiden 
välisten selänteiden muodostama vyöhyke. Turun luoteispuolella maiseman suh-
teeffiset korkeuserot ovat pienempiä  ja maisemakuva  tasaisempaa kuin Paimion

-Salon  seudulla, missä maisemakuva  on  paikoin hyvinkin korkeiden  ja  jyrkkien 
kallioselänteiden  ja  massiivisten moreeniselänteiden johdosta miltei 'vuonomaise-
maa".  

4  Saaristo 

Saariston maisemakuva vaihtelee pienipiirteisyydestä suuriin muotoihin. Sisäsaa-
ristossa maisemakuva  on  hyvin mantereinen, maa-alueet laajoja  ja  meri  vain kapei-
na, suojaisina lahtina. Ulommaksi  mentäessä meren osuus lisääntyy.  

5  Loimaan-Someron  lakeus 

Somerolta  Loimaalle ulottuu laaja, yhtenäinen savikkotasanko, Etelä-Suomen  lake- 
us. Savikot  ovat paikoin erittäin paksuja. Selänteitä seudulla  on  vähän. Alueen 
lounaisosassa  on  ffi  Salpausselältä katkonaisena  alkava saumamuodostumaharju, 
joka jatkuu Pyhäjärven itäpuolitse Poriin saakka.  

6  Forssan-Humppilan tasanko 

Loimaan-Someron lakeuden pohjoispuolella jatkuu tasainen savikko, mutta selän- 
teitä tällä seudulla  on  huomattavasti runsaammin. Ne nousevat tasangosta yleensä 
yksittäisinä saarimaisina, paikoin laajoinakin selännesaarekkeina.  

7  Uudenkaupungin-Pyhäjärven  ylänkö  
7 A  Laitilan  tasanko  

Turun tiepiirin alueen maaperä  Taivassalon-Mynämäen pohjoispuolelta alkaa laaja ylänköalue, joka jatkuu  Rau- 
1:1  milj, 	 man  pohjoispuolelle asti. Laaksot ovat tällä seudulla pienialaisia juotteja kalhioiden 



ja moreenimäkien lomassa.  Poikkeuksena  on  maisema-alue  7 A,  Laitilan tasanko, 
joka  on  rapakivikallion kehämäisen rengasrakenteen  keskellä. Rengasrakenteen laak

-sot  ja selänteet  jatkuvat suurenevina kehinä aina rannikolle  ja  Säkylän Pyhäjärvelle 
asti.  

8 Kokemäenjoki-Eurajokilaakso 
8 A Luvian selänne 
8 B  Säkylän-Köyliön  alue  

Kokemäenjoki  ja Eurajoki  ovat Porin seudun tasaisella, alavalla hiekkakivialueella, 
joka  on  sedimentoitunut  alla  olevan kallioperän hautavajoamaan. Maiseman rytmi 

 on  suurimittakaavaista  ja loivapiirteistä. Luvian  alue erottuu laajana selänteenä  (8 
A,  Luvian selänne).  Säkylän Pyhäjärvi  on  laakea,  mutta matala järviallas pohjois- 
päänsä selännepatojen takana  (8 B  Säkylän-Köyliön alue). Kokemäenjokilaakso 
rajautuu miltei viivasuorasti pohjoispuolen graniittigneissiselänteeseen.  

9  Pohjois-Satakunnan  järviylänkö  

Porin pohjoispuolelta alkavat laajat granodioriitti-  ja graniittigneissiselänteet,  joissa 
 on  useita kymmeniä kilometrejä pitkiä, kaakosta luoteeseen suuntautuvia, yhden-

suuntaisia, kapeita murroslaaksoja. Ylängöllä  on  erisuuntaisten murroslaaksojen 
risteyskohdissa  laajoja järvialtaita.  

10  Vammalan  mäkhnaa  

Vammalan seutu rinnastuu Hämeeseen,  Tampereen  seudun voimakkaisiin muotoi-
hin. Maiseman tekee erityisen vaikuttavaksi jylhän maiseman keskellä oleva Rauta

-veden-Kokemäenjoen vesistö rantapeltoineen  ja vanhoine kulttuuripiirteineen.  

11 Jämijärven kumpuileva viljelymaisema 

Jämijärven  seudun maisema rinnastuu  jo  Hämeen viljelymaisemiin. Maisema  on 
 juoheasti kumpuilevaa viljelyaluetta,  jota kumpareiden  lomaan asettunut järviketju 

rikastaa.  

12  Pohjois-Satakunnan  suoylänkö  

Merikarvia-Siikaisten pohjoispuolella ylänkömaisema muuttuu hyvin tasaiseksi  ja 
soiseksi.  

13  Pohjois-Satakunnan  jokilaaksot  

Pohjois-Satakunnan sisämaan maisema  on  tasaista. Pitkät, pohjois-eteläsuuntaiset 
jokilaaksot erottuvat selvästi tasaisista, matalista, suovaltaisista selänteistä. Maise-
matyyppi  on  Pohjanmaan vaihettumisvyöhykettä. Maisema-alueen selkärankana  on 

 laaja Hämeenkankaan-Pohjankankaan saumamuodostumaharju. 
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Vesireitit ovat olleet rannikko- 
seudun vanhimpia kulkuväyliäja 
pääväyliä vielä vuosisatamme 
alkuun asti. Näkymä Sej/in saa-
resta Airiston selälle. 

Harjut ovat Turun tiepiirin alu-
eella varhaisia teiden sijoittu-
mispaikkoja. Amyrinharju  So-
merniemellä.  

Asutus, viljely  ja  tiestö seuraile
-vat  Satakunnan murroslaaksoja. 

Myllykoski, Lavia. 
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Kulttuurimaisema-alueet 

Seitsemän vuotta kestäneen selvitystyön tuloksena julkistettiin keväällä  1992  mie-
tintö valtakunnallisesti arvokkaista kulttuurimaisema-  ja perinnemaisema-alueista. 
Inventoinnissa etsittiin maakunnallisesti  ja  paikallisesti ominaislaatuisia piirteitä. 
Inventoinnin tuloksena  on  Turun tiepiirin alueelta nimetty neljätoista valtakunnalli-
sesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta. Näistä yhdessätoista  on  yleisiä teitä. 

Alueet ovat Aurajokilaakso Turun Halisista Pöytyän kirkonkylän pohjoispuolelle 
 Haveriin, Paimionjokilaakso Paimionlandelta Tarvasjoen  kirkonkylään, Uskelan-  ja 

Halikonjokilaaksot Halikonlanden Vuohensaarelta Perttelin Hiiteen ja Halikon  Vas-
kiolle, Mynämäenlahti Askaisista  Huoliin (Varsinais-Suomen rannikon jokilaakso-
selännevyöhyke), Laitilan Untamalan-Kodjalan viljelymaisema (Laitilan tasanko), 
Köyliönjärven ympäristö Säkylän kirkonkylästä Järvenpäähän  ja Tuiskulaan  (Säky-
län-Köyliön maisema-alue), Kokemäenjokilaakso Huittisista Vammalan länsipuo-
lelle (Kokemäenjoki-Eurajokilaakson maisema-alue), Karkun-Tyrvään maisema 
Vammalan itäpuolelta Jyränvuorelle (Vammalan mäkimaa), Ahlainen Amttööstä 
Saanteelle  ja Pohjajoelle  (Pohjois-Satakunnan järviylänkö), Vihteljärven -Niemen

-kylän laakso Kuninkaanlähteelle (Pohjois-Satakunnan järviylänkö) sekä Yyteri Po-
rissa (Kokemäenjokilaakso). 
Mietinnön maisema-alueet edustavat kunkin seudun tyypillistä kulttuurimaisemaa. 
Kohteita  on  pyritty ottamaan tasapuolisesti Suomen eri maisemamaakunnista. Näi-
den kohteiden lisäksi Turun tiepiirin alueella  on  paljon muitakin arvokkaita maise-
ma-alueita. 

Mietinnössä  on listattu  myös arvokkaita perinnemaisemia. Näillä tarkoitetaan pe-
rinnebiotooppeja, eli varhaisen elinkeinon muovaamia maisematyyppejä, kuten  nut-
tyjä, ketoja, ahoja  ja hakamaita  tai  rakennettuja pennnemaisemia kuten historiallis-
ten rakennusten lähiympäristöjä  tai puutarhakulttuurin  luomia maisemia. Turun 
tiepiirin alueella näitä kohteita  on  kuusitoista. Kohteista kymmenen  on  yleisen tien 
vaikutusalueella. Nämä ovat Lenholmin niityt Paraisilla seututie  180  varrella, Kuu-
siston linna  ja  kartano Kaarinassa Kuusistonsaaressa, Häntälän laidunniityt  Some-
ron Rekijokilaaksossa, Turajärven kedot ja Kauttuan  ruukki Eurassa, Huiluvuoren 
kalmisto Lappi Tl:ssä, Panelian kedot Kiukaisissa, Pälpälän-Potin niityt Kokemäel-
lä, Vehmaanniemi Vammalassa sekä Noormarkun ruukki  ja  Villa  Mairea Noormar-
kussa valtatien  23  varrella. 

Perinnemaisema-alueiden inventointityö  on  Turun  ja  Porin läänissä vielä kesken. 
Mietinnössä  on  mukana edustavimpia kohteita. Muutkin ovat arvokkaita, vaikka 
eivät olisikaan vielä listoilla. 

Ympäristöministenön  julkaisemassa Kansallismaisema-teoksessa  on  mainittu neljä 
Turun tiepiirin alueella olevaa kohdetta, Saaristomen, Aurajokilaakso, Köyliönjärvi 

 ja Rautavesi  eli Vammalan-Tyrvään-Karkun seutu. Päätiestöä  on  kaikilla näillä 
alueilla. 

Ympäristöministeriön  ja  Museoviraston yhdessä kokoamassa luettelossa valtakun-
nallisesti arvokkaista rakennetuista ympäristöistä  on  kolmisensataa kohdetta Turun 
tiepiirin alueelta. Mukana  on  maisema-alueita, kyliä, kirkonkyliä, kartanoympäris-
töjä, teollisuusympäristöjä, esihistoriallisia kohteita ym. 

Runsas kulttuuriperintö edellyttää huolenpitoa, jotta kohteet säilyvät jälkipolville. 
 Osa  tästä huolenpidosta tulee tiepiirinkin osalle sekä tienpidon että teiden suunnit-

telun  ja  rakentamisen yhteydessä. Perinnön vaalimisesta saattaa olla virkistys-  ja 
kauneusarvojen  lisäksi taloudellistakin hyötyä, kun ympäristön hoitoa aletaan ar-
vostaa  ja  vaatia,  ja  siitä myös maksetaan. 
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Ote  Kuninkaankartasta  Turun kaupungin  ja  Aurajokilaakson  kohdalta. Kartta vuosilta  1787-91.  
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Ote Senaatin  kartasta  vuodelta  1904  Porin kaupungin kohdalta. Lähde:  Sota-arkisto. 
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Turun tiepiirin tiestö vuonna  1939.  Vihreällä viivalla  on ,nerkittv  kauniit maiseinaosuudet  ja  tähdellä näkOalapaikat. Maanmit-
raushallituksen toimittama autoilijan riekartra. Maanmnirtaushallituksen kivipaino,  Helsinki 1939. 

21  



22  



TIET 

Tässä selvityksessä  on  käsitelty Turun tiepiirin alueen pääteitä sekä yleisiä teitä 
valtakunnallisesti arvokkailla kulttuurimaisema-  ja perinnemaisema-alueilla. 

Työ  on  ollut laaja,  sillä  Turun tiepiirin alue  on  suuri  ja  se  lienee Suomen tasaisim
-min asutettua.  Tiestö ulottuu miltei kaikkialle tiiviinä verkkona. Ilmaston  ja  maape-

rän edullisuuden vuoksi alue  on asutettu  varhain, joten arvokkaita kulttuuriympäris-
töjä  on  seudulla tiuhaan. 

Tekstissä  on  käsitelty eri aihepiirien nykytilaa. Lihavoidussa osassa  on  maisemalli- 
sesta näkökulmasta annettuja suosituksia jatkotyölle. 

Vanhat tiet 

Seudun historiallisten teiden verkko  on  tiivis. Vanhaan pääkaupunkiin Turkuun 
johti useita tärkeitä teitä  jo  keskiajalla. Tiekartakkeille  on  merkitty vanhat pääyhte-
ydet. Karttalähteinä  on  käytetty Kuninkaankarttaa  1780-luvulta, joka ulottuu Tu-
run-Huittisten linjalta itään päin, ns. Senaatin kartastoa  1880-191 0-luvuilta  Pori- 
Vammala -linjalta etelään sekä venäläistä topografikartastoa noin vuodelta  1900. 

 Tämän kartaston lehdet ulottuvat etelästä Merikarvian-Parkanon  korkeudelle. Tei-
den sijainti osoittaa maiseman parhaat, ns. inhimilliset vyöhykkeet, johon vanha 
asutus  ja  tiestö ovat aina asettuneet. 

Turun tiepiirin alueella  on  tutkittu tärkeimpiä historiallisia tieyhteyksiä erillisissä 
tiemuseon  ja seutukaavaliiton laatimissa  selvityksissä. Suuresta Postitiestä Turusta 
Maskun, Mynämäen  ja Kustavin  kautta Ahvenanmaalle, Kuninkaantiestä eli Suu-
resta Rantatiestä Turusta rannikkoa pitkin Viipuriin, Hämeen Härkätiestä Turusta 

 Liedon  kautta Somerolle  ja  Hämeenlinnaan, Huovintiestä Oripäästä Köyliönjärvel
-le  ja  Ulvilaan sekä Saaristotiestä Paraisille  ja Houtskariin  on  julkaistu tutkimukset. 

Näkumä  Liedon Vanhalinnan  Turun tiepiirin alueella  on  yksi museotie, noin kolmen kilometrin pituinen osuus 
linnavuorelta museotielle.  Aura-  Hämeen Härkätietä Liedossa Vanhalinnan linnavuoren  ja  kartanon kohdalla.  Mu- 
Jokilaakso.  seosiltoja  on  useita: Muntin silta Taivassalossa, Halikonjoen yli Halikon kirkonky-

lässä kulkeva vanha silta, Lapijoen silta Eurajoella, Tuikkilan silta Kokemäellä sekä 
Lankosken silta Merikarvialla. Muntin, Lapijoen  ja Lankosken  sillat näkyvät  vie-
reisille pääteille. 

Päätiestöltä  pitäisi olla Suuren Postitien tapaan selkeä viltoitus muille vanhoille teille 
 ja museokohteille.  Vanhat tiet kulkevat yleensä kauniimmissa kulttuurimaisemissa 

kuin uudet päätiet. Vanhat tiet pitäisi viitoittaa jatkuviksi omalla viitoitustavallaan. 
Näin  on  tehty Kuninkaantien joillakin osuuksilla esim. Espoossa. Vanhojen teiden 
jatkuvuutta ei saa katkaista,  sillä  ne ovat tulevaisuudessa esim. matkailun tarvitsema 
reservi. 

Varsinais-Suomessa  ja  Satakunnassa  on  useita kuuluisia vanhoja tieyhteyksiä, jotka 
soveltuisivat museoteiksi. Huovintien Köyliönjärven itäpuolista osuutta ollaan perus-
tamassa museotieksi.  Sen  perustaminen  ja  jatkaminen yhtenäiseksi  koko Huovintien 

 jäljellä olevalle osuudelle Harjavallasta Oripäähän olisi kulttuuriteko.  Tie on  kulku-
kelpoinen  koko osuudeltaan,  mutta vaatisi jonkun verran ympäristönhoitoa. Hämeen 
Härkätie, Suuri Postitie, Suuren Rantatien eli Kumnkaantien jäljellä olevat osuudet 
sekä Hiidentie  Salon  seudulla sopisivat hyvin museokohteiksi.  

Tien  linjaus maisemassa 

Miltei kaikki Turun tiepiirin päätiet ovat  50-60-luvuilta. Tuon ajan suunnitteluperi-
aatteiden mukaan tiet linjattiin hyvin suoraviivaisina. 	 - 

Esimerkiksi Salosta Tammisaareen lähtevä  tie on Salon  eteläpuolella linjattu laakson 
reunalla olevan Toravuoren kupeeseen.  Tie  ja  valtava mäki tuntuvat olevan törmäys-
linjalla. Komeiden maisemakohteiden  ja  tien väliin pitäisi aina jättää riittävä suoja- 
etäisyys. Teiden linjauksia voi parantaa  vain,  jos ko. tieosuudelle  suunnitellaan jotakin 
laajempaa parannusta. Toravuoren kohdalla tällainen mandollisuus voisi olla  Salon 

 itäisen ohikulkutien linjaus.  

Monet  seudun tiet seurailevat maiseman suuria muotoja juoheasti. Tällaiset tielinjat 

Lapijoen  komea kivisilta Eura- 
 noudattavat yleensä melko tarkkaan samalla paikalla ollutta vanhaa tietä. Hyviä 

joella. Silta palveli pitkään  val-  esimerkkejä ovat maiseman suuntautuneisuuden mukaan kulkevat Tammisaaren  tie 

tatie  kandeksalla.  Se on ,'Ic)7i-  ja Somerniemen-Someron  tie  sekä seudun harjutiet, Virttaankankaan  tie  ja  Säkylän- 

sin  museosiltana. harjulla  kulkeva  tie. 
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Vanhojen teiden paikalle parannetuilla uusilla teillä  on  toisenlaisia maisemallisia 
ongelmia. Vanhat tiet kulkevat yleensä hyvin pienimittakaavaisessa maisemassa. 
Uuden tien aallonpituus ei vastaa maiseman pienipiirteisyytta,  ja  tie  tuntuu ikään 
kuin monta numeroa liian suurelta. Samalla vanha tielinja, joka olisi arvokas säily-
essään kokonaisuutena, usein tuhoutuu. Hankaluuksia syntyy etenkin, kun uusi  tie linjautuu  maiseman suuntautuneisuutta vastaan. Sauvo -Kemiö  -tiellä  on  rannikon lähellä tällaisia osuuksia. 

Tasauksen  suhde maisemaan  

50-60  -luvuilla suunniteltujen teiden tasaukset noudattavat maan  pinnan  muotoja. Tiet nousevat ylös  alas  mäkiä. Nykytiestölle tyypillisiä suuria kallioleikkauksia ei 
seudun tiestössä uusimpia Raisio-Naantalj -osuutta, Rauman ohitustien, Sauvo

-Kemiö-tien  ja  Taivassalo-Kustavi  -tien perusparannuksia sekä Mustion-  ja  Tammi-
saarentien selänneosuuksia lukuunottamatta juuri ole. Osittain tämä johtuu myös 
siitä, että päätiet  on  yleensä linjattu laajemmille selännealueille. Ne ovat Kiskon-
Vihdin järviylänköä lukuunottamatta seudulla usein laakeita  ja loivapiirteisiä. 

Penkereet  ja  kaffioleikkaukset  
Tie  joudutaan tasauksen  ja kuivatuksen  vuoksi usein rakentamaan penkereelle. Tällainen tilanne  on esim.  jyrkän mäen rinteen suuntaisessa tiessä, jossa tien toinen 
reuna  on lovettava  mäkeen  ja  toinen reuna rakennettava penkereelle (esim.  Vt  2 harjuosuudet  Huittisten kaakkoispuolella). 

Turun seudun laajoissa jokilaaksoissa kulkee paljon pääteitä. Avoimessa maise-
massa penkereen korkeus  on  herkkä asia. Liian matalalla ajaja tuntee "painuvansa 
maan sisään". Liian korkealla penkereellä kokee kulkevansa "hyllyllä", eikä linjaus 
istu maisemassakaan. 

Laaksoa ylittävän tien penkereen ei tulisi tukkia laaksoa tien ulkopuolelta katsottuna. 
Samalla  sen  kuitenkin tulee olla riittävän korkea,  sillä  liian matalalla penkereellä 
olevalle tielle saattaa kertyä vaarallisen paljon vettä  ja  ajaminen tällaisissa kohdissa 
tuntuu turvattomalta. Maiseman kannalta onnistunut tien tasaus noudattaa keski-
määrin maaston korkeusasemaa. Tasauksen maisemallinen parantaminen  on  mandol-lista  vain  suuremman tienparannuksen yhteydessä. 

Penkereitä  ja  leikkauksia rakennettaessa kukin tilanne pitäisi sovittaa lähiympäris-
tönsä maisemaan  sen  muotoja  ja  mittasuhteita mukailemalla, niitä jatkamalla, penke-
reiden luiskien kaltevuutta vaihtelemalla  ja  liittämällä penkereiden ylä-  ja alareunat 

 olevaan maisemaan vähitellen sulavamuotojseksj kokonaisuudeksi. 

Vaikeimmat,  korkeat penkereet  ja  leikkaukset syntyvät uusimpiin teihin, jotka ra-
kennetaan  koko linjaltaan  miltei samaan tasoon. Niissä mäet leikataan  ja laaksot 

 täytetään korkeilla penkoilla. Tällainen tilanne  on  esimerkiksi uuden moottoritien 
uppoutuessa Paimion moreemselänteeseen. 

Naantalin ohitustie lävistää rannikkoselänteen. Naantalin rannan kalliomäet ovat 
poikkeuksellisen komeita  ja jyrkkäpiirteisiä  vuoria. Tielinja  on  jouduttu rakenta-
maan niiden läpi. Satamaan johtavan tien liittymä  on  miltei viisikerroksisia taloja 
vastaavien kallioleikkausten keskellä. Naantalinsalmen rantakallioista  tie on  viety 
läpi seudun ainoassa tietunnelissa. Kallion toisella puolella tieltä avautuu komeita 
näkymiä Naantalinsalmen vuonolle. 

Raumalla  vt  8:n  uusi linjausosuus  on  vedetty kaffion läpi. Rauman tapaus  on 
 edellistä hankalampi. Kaupungin sisäiseksi väyläksi jääneen vanhan tien tasausta 
 on  samassa yhteydessä laskettu kallioleikkaukseen,  ja  liittymästä kaupunkiin lähte-vä väylä  on  vienyt mennessään palan kalliota. Komea, karu kallio  on viipaleina.  

Naantalin kallioleikkaukset ovat omalla tavallaan vaikuttavia.  Idyllisen  kaupungin 
kupeessa sellaiset ovat kuitenkin aina ongehnallisia. Viitteitä kaupungin hienosta 
pienipiirteisyydestä ei näy ohitustien varressa. Naantalin kallioleikkaukset ovat 
suurten teollisuusalueiden lähellä, joten mitään "enempää" ei ole menetetty. Kau-
pungin yhteydet rantaan säilyvät tunneliosuuden kohdalla. 

Isot kallioleikkaukset tulisi tehdä niin komeasti kuin mandollista kallion suomilla 
edellytyksillä. Espoon Länsiväylän tapaan kahilosta voisi ottaa esiin  sen  omaa, veistok-
sellista muotoa kallion luonnollista lohkeamispintaa hyväksi käyttämällä. Etenkin 
Vehmaan seudulla olisi säännöllisesti lohkeavan kallioperän vuoksi mandollisuudet 
kallioveistoksiin. Pimeään vuodenaikaan tällaiset erikoiskohteiden kalliopinnat voital- 



Ympäröivän pellon tasossa kau-
niisti kulkeva  tie Somerolla.  

Kantatie  40:n  liittymä Naanta-
lin keskustaan  ja  satamaan joh-
tavalle tielle  on  kalliomäen kes-
kellä. 

Vt  9:n moottoritiejakso on  ra-
kennettu korkealle penkereelle 
"irti" ympäröivästä maisemasta. 
Yksittäispuut auttavat havaitse-
maan linjauksen taipumista. 
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sun  valaista vaikuttavasti. 

Yleensä kallioleikkaukset tulisi tehdä mandollisimman huomaamattomiksj. Viime ai-
koina toteutetuilla tiejaksoilla  on  maan pintaa nostettu kallioleikkauksen alapuolella. 
Tämä  on  sekä liikenneturvallisuuden että maiseman kannalta parannus. Lisäämällä 
kasvillisuutta kallion alapuolelle voitaisiin vaikutelmaa parantaa  ja  matalat leikkauk-
set saataisiin näkymättömiin. Thrun tiepiirin alueella  on  paljon matalia kallioleikka-
uksia, jotka tällä tavalla käsiteltyinä verhoutuisivat kasvillisuuteen. 

Kallion yläreuna tulisi muotoilla esim. portaittain pyöristyväksi. Liian säännöllisen 
muotoista terassointia tulee välttää. Tällaisessakin tapauksessa kivilajin omien leik-
kautumismuotojen hyödyntäminen  on  paikallaan. Terasseille voi istuttaa kasvillisuut-
ta, mutta  vain  sellaisessa paikassa luontaisestikin kasvavia lajeja. Kasvuolosuhteet 
ovat vaikeat, eikä kallioterasseille pääse kasvillisuutta hoitamaan. Liian rehevä kasvil-
lisuus karussa paikassa ei näytä luontevalta. Seudun oma maaperä  ja kalliokasvilajis

-to on suositeltavinta.  Tällaisissa paikoissa voitaisiin käyttää siirrettyjä luonnonkasve
-ja,  jotka vihertävät paikan nopeasti. 

Maiseman kannalta tarpeettoman tuntuisia ovat pienten peltosaarekkeiden  tai  laak-
son reunaselänteiden leikkaukset. Tällaisissa kohdissa  tie  tulisi linjata  sen  verran 
kauemmaksi saarekkeesta  tai selänteestä,  että  sen  reuna säilyy ehjänä.  Jo  rakenne-
tuissa kohteissa voisi tapauskohtaisesti harkita pienemmän kalliojäänteen poistamista 

 ja  suuremman muotoilua. 

Sauvon  tiellä, joka  on  parannettu vanhan tien paikalle,  on  useita pikku kumpareiden 
leikkauksia. Leikkaukset voisi tehdä hieman avarammiksi  ja  muotoilla tien molem-
mille puolille jäävät kummut itsenäisiksi muodoiksi. Rannikkomaisemassa tällaisten 
kalliokumpujen tyypillistä kasvillisuutta ovat yksittäispuut kuten tammet, pihlajat  tai 
tuomet,  luonnonvaraiset ruusut ym.  

Tien penkereiden  ja kallioleikkausten  korkeus  on  suorassa suhteessa tien luokkaan. Mitä 
pienemmillä teillä ollaan, sitä hienovaraisemmin niiden tulee tukeutua maiseman 
muotoihin. 

Läjitysalueet  

Etenkin uusia teitä rakennettaessa syntyy materiaalia,  jota  ei aina pysty tielinjalla 
hyödyntämään. Turun tiepiirin alueella ongelmallisinta  on läjitysalueiden  sijoitta-
minen avoimiin laaksoihin niin, että maisematila tukkeutuu. Tavalliset havupuu-
metsitykset korostavat maisematilan sulkeutumista. 

Ensisijaisesti läjitysmateriaalia tulisi käyttää hyväksi esim. meluvalleissa.  Vallien  muo-
dot voivat sopivissa paikoissa esim. taajamissa  tai  tärkeissä liittymissä olla keinotekol

-sia ja veistoksellisia. 

Laaksonäkymien  säilyttäminen avoimena  on  tärkeää. Suuremmat läjitysalueet tulisi 
sijoittaa niin, että ne tukeutuvat maiseman muotoihin, esimerkiksi mäkien reunoille 
tms. Istutusten tulisi noudattaa puulajiston sijoittumista seudun maisemassa: laakso-
jen matalille täytöille avointa niittyä  ja reunavyöhykkeeseen lehtipuustoa.  Tiepiirin 
eteläosan kulttuurimaisema-alueilla reunavyöhykkeen istutuksia voi täydentää  jalo-
puustolla. Täyttömassojen  sijoittamisessa voi etukäteen ottaa huomioon kasvillisuu-
den vaatimukset. 

Maa-ainesten ottoalueet 

Turun tiepiirin harjutieosuuksien varsilla  on  usein sorakuoppia etenkin piirin etelä-
osassa, missä harjuja  on  vähemmän. Kiviainesten ottoalueita  on  etenkin Vehmaan 
seudulla. 

Sorakuopat  ja louhimot  näyttävät tiemaisemassa rujoilta.  Tien  ja  käytössä olevan 
ottoalueen väliin tulisi maaseudulla kehittää luonnonmukainen suojavyöhyke. Sora-
kuopat tulee maisemoida heti käytön loputtua. Uusia kuoppia avattaessa tulisi tien  tai 

 avoimen maisematilan väliin jättää puustovyöhyke suojakaistaksi. 

Harjujaksoilla  on  usein pitkällä matkalla avoimia kuoppia. Kuoppien käyttöjärjestys 
tulisi optimoida niin, että  koko  ajan  vain  tarpeelliset kuopat ovat käytössä. 

Sopiva pääpuulaji harjualueille  on  mänty. Kerroksellisessa suojavyöhykkeessä voi 
käyttää muutakin seudun luontaista puu-  ja pensaslajistoa.  Kaavamaisia, suoria 
istutusrivejä tulee välttää.  Aina  ei voi käyttää kaavamaisia metsäistutuksia. Taajamien 
lähellä  tai  muuten merkittävissä paikoissa voi ottoalueen jälkihoidosta tehdä ympä-
ristötaidetta esimerkiksi maastonmuotoilulla  tai istutuskuvioilla. 
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Espoon Länsiväylällä kailiota 
 on  muotoiltu kuvanveistäjä Han-

nu Sirénin ohjeiden mukaan. 

Kallioleikkauksen  juurella  on 
 kasvillisuutta.  Se  näyttää madal-

tavan kalliota.  Kuva lise 
Franzén -  Susi. 

Ympäristötaiteiiija 	Agnes 
Dennes'n  Tree Mountain  -tut-
kielma vanhan sorakuopan 
maastonmuotoiluksi. 



Näkymät tieltä 

Turun tiepiirin päätiestöltä avautuu paljon kauniita näkymiä ympäröivään maise-
maan. Tämä  on  arvo, joka kannattaa  ja  on  helppo säilyttää. 

Päätieltä  tulisi avautua näkymiä ympäristöön niin, että tiellä kulkija saa käsityksen 
ympäröivästä maisematyypistä  ja paikkakunnasta.  Turun tiepiirin alueella pitkät, 
avoimet näkymät viljelymaisemaan, vesistöön  tai  soille  ovat tärkeitä. Niiden kautta 
kulkija pystyy orientoitumaan sekä seudulle että suhteessa maisemarakenteeseen. 
Kauas katsoessa myös silmä  ja  mieli voivat levätä. 

Vuorottelevat metsä-, viljelymaisema,. vesistö-  ja taajamaosuudet  jakavat tien jaksoi- 
hin,  jotka pitävät mielenkiitoa yllä. Liian pitkät yhtenäiset metsä-  tai  peltojaksotkin 

 koetaan yksitoikkoisina. Säkylän Pyhäjärven rantojen suuntaiset tiet kulkevat pitkiä 
 matkoja selänteiden  sisällä ilman että vilandustakaan valtavalle järvelle avautuu. 

Tällaisissa tapauksissa tulisi rannan puoleisia avoimia tiloja säilyttää  ja  hoitaa niin, 
että tiellä kulkeva pystyy kokemaan maisematilan hienouden.  

Tien  vieressä olevat sekavat teollisuusalueet, hoitamattomat pellot, sorakuopat  ja 
 avohakkuut ovat häiritseviä. Häiriöt pystyttäisiin hoitamaan parhaiten "häiriölähteen 

puolella". Tämä ei aina ole mandollista. Suojaavan kulissipuuston jättäminen  tai 
 istuttaminen tien varteen vähentää häiritsevän kohteen näkymistä. 

Näkymät tielle  

Tie  ei saisi nousta liian näkyväksi maisemaelementiksi. Ongelmallisia paikkoja 
ovat eritasoliittymien rampit  ja  laaksojen ylitykset, jotka  on  rakennettu korkeille 
penkereille. 

Ongelmaa aiheuttavat myös asutusalueilla tien reunoille rakennettavat meluesteet. 
Ne kohoavat korkeina maiseman poikki.  Tien  sijainnilla  on  ratkaiseva merkitys. 
Selänteiden  tai  metsien sulkeutuneessa maisematilassa eivät meluesteet ole yhtä 
hallitsevia kuin avoimissa laaksoissa. 

Liittymät  tulisi sijoittaa selänteiden kupeisiin niin, että ramppien rakentamisessa 
voitaisiin hyödyntää maiseman luontaisia muotoja. Tällainen maisemarakenteeseen 
tukeutuva sijainti helpottaa niiden havaittavuutta  ja tieverkoston  selkeyttä  ja  lisää 
siten liikenneturvallisuutta. 

Laaksossa kulkevan tien varteen rakennetut meluesteet ovat näkyvimpiä, kuten esim. 
 Salon  ohikulkutien  ja viereisten  asuntoalueiden väliset vallit. Kapealla alueella tasan-

gon keskellä  vallien  muotoilu  on  aina hankalaa. Mitään luontaista viitettä maaston- 
muotoihin ei ole. Tällaisissa paikoissa olisikin parasta kehittää maastonmuodoista 
maisemataidetta  tai  rakentaa taajaman rakennustyyliin sopiva meluaita. 

Näkymät tiellä  

Tien suuntaiset  näkymät ovat ajajalle tärkeimpiä.  Tien  ja  siltä näkyvän maiseman 
tulee olla mielenkiintoinen tilasarja. Näkymien tulee ennakoida tien kulussa tapah-
tuvia muutoksia.  

50-60-luvulla rakennetuilla pääteillä näkymä ulottuu suoraviivaista tietä myöten 
loivaan kaarteeseen  tai  taustalla nousevan mäen laelle.  Tie  näyttää harjanteen jäl-
keen sukeltavan tyhjyyteen. Tällainen linjaus ei ole maisemallisesti eikä liikenne-
turvallisuuden kannalta onnistunut, varsinkin, kun pienemmät, vanhat kylä-  ja tilus

-tiet liittyvät seudulla tyypillisesti päätiehen mäen rinteessä, missä näkemäalue har-
janteen suuntaan ei yleensä ole riittävä. 

Uudemmat tiet  on linjattu  niin, että mäen rinteeseen nousevan tien taustalla näkyy 
aina optisesti ohjaava metsän reuna. Tämä  on  maisemallisesti parempi tapa. Kaarei-
levaksi linjatulta tieltä avautuu suoraa tietä monipuolisemmin näkymiä myös ympä-
ristöön. Kaarteen päässä olevalla maisematilalla  on  suuri merkitys.  Se  voi olla esim. 
avoin tila, jossa yksittäispuu  tai puuryhmä  ohjaa kaareutuvaa tielinjaa. 

Siirtyminen maisematilasta toiseen tapahtuu erilaisten porttikohtien kautta. Porttina 
 on esim.  tiivis metsän reuna, tietä reunustavat selännesaarekkeet, rakennukset  tai 

 rakennusryhmät, eritasoliittymät siltoineen  ja  kallio-  tai maastoleikkaukset. 

Siirtymäkohtia  voi merkittävissä paikoissa korostaa esim. harkittuihin paikkoihin 
jätetyllä kasvillisuudella, uusilla istutuksilla, yksittäispuilla, rakenteiden arkkitehtuu-
rilla  tai  maaston muotoilulla. 

28  



Pomarkun  kirkonkylä vanhoine 
rakennuksineen  ja  koskineen 

 näkyy komeasti viereiselle  pää-
tielle  Vt  23:lle.  
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Ukko-Pekan silta näkyy Kulta- 
rantaan avautu  van  Naantalin- 
salmen tnaisematilan päätteenä. 
Vanhan  sillan  taakse rakennet-
tu uusi silta tehtiin Kultarannas

-ta  käsin mandollisimman huo-
maamattomaksi. 

Pohjois-Satakunnan tiestössä  on 
 tasaiselle maalle tyypillistä paa-

toksellista suoruutta. Honkajo-
ki. 



TIE  RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 

 Tie  vanhoissa kylissä 

Kylissä  tie  ja sen  varren rakennukset ovat vuosikymmenien varrella kasvaneet 
toisiinsa kiinni. Tasauksen nosto, tien leventäminen  tai  erillisen kevyen liikenteen 
väylän rakentaminen aiheuttavat kertautuvia hankaluuksia kyläkuvan huonontumi

-sen  lisäksi. 

Satakuntalaiset  tiiviit nauha-  ja rykelmäkylät  ovat usein kevyen liikenteen väylän 
rakentamisen kannalta äärimmäisen ahtaita. 

Kylissä tulisi muutoksia tehdä niin vähän kuin mandollista. Usein mutkitteleva soratie 
 on  turvallisempi, järkevämpi  ja kaunlimpi  kuin  ensin suoristettu ja  sitten turvallisuu-

den vuoksi taas keinotekoisille  mutkille  palautettu kylänraitti. Ennen kuin kyläkuvan 
tärkeimmät  osat, kylätietä  rajaavat suuret puut, aidat, pensasaidat, kyläkioskit, mah-
dollisesti rakennuksetkin puretaan kevyen liikenteen väylän tieltä, kannattaa tutkia 
kaikki kevyemmät jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden  paranta-
mismandollisuudet.  

Pienissä  ja äärinunäisen  ahtaissa kylissä, kuten esim. Suontaan kylässä, voi kyseeseen 
 tulla  maastoon hyvin istutettu minimimitoituksella tehtävä ohituslinja. Suuremmissa 

kylissä, jossa  on  palveluja, syntyy miltei säännönmukaisesti tarve siirtää palvelut 
uuden ohituslinjan varteen, jolloin kylä näivettyy. Tällainen tulee kaikin tavoin estää. 

Kyläaukiot  

Erilaiset sorapintaiset "hanhenjalka-aukiot", teiden risteyksiin jäävät pienet puusto-
saarekkeet ym. epäkäytännöllisyydet kuuluvat orgaanisesti rakentuneiden kylien 
maisemaan. Tällaisia  on  esim. Hinnerjoella  ja Lokalandella.  

Itsestään syntyneet saarekkeet ovat kylien julkisia aukioita  ja  puistoja  ja  niitä tulee 
kunnioittaa. Ne toimivat myös liikenteen hidastimina. Niitä säilyttämällä väItetään 
keinotekoisten hidastiinien rakentaminen.  

Tien  tasaus kylissä  

Kyläkuvan  ja sen  rakennusten, rakenteiden  ja  kasvillisuuden säilymisen kannalta 
oleellista  on  tien tasaus. Usein  tie on  nostettu penkereelle kylän keskustassa tien 
tehokkaan kuivatuksen järjestämiseksi. Seurauksena  on  valitettavan usein ollut 

 veden  joutuminen tien varren rakennusten perustuksiin  ja  rakennusten tuhoutumi-
nen.  Tien  varren puusto ei myöskään kestä täyttöjä. 

Kyläteiden parannuksissa  tulisi tutkia tien tasauksen alentaminen. Monin paikoin tien 
tasaus  on  jo  noussut alkuperäisestä korkeudestaan  ja  rakennukset ovat jääneet kuop-
paan. 

Tienvarsien uusi rakentaminen  

Pääteiden varretja  etenkin liittymäalueet ovat haluttuja kauppapaikkoja. Kulttuuri-
maisema yleensä tuhoutuu kauppahallien, huoltoasemien yms. rakentamisesta. Pa-
himmissa tapauksissa saattavat taajalnan kaupalliset palvelut siirtyä päätien varren 
halvemmille kauppapaikoille  ja  keskusta  sen  seurauksena näivettyä. 

Suuremmissa taajamissa saattaa päätien  tai  ohitustien  varsi soveltua hyvin esim. 
teollisuus-  ja työpaikkarakentamiselle.  Näiden toimintojen kaipaamat hyvät kulku- 
yhteydet ovat aivan vieressä. Samalla tällaiset alueet toimivat taustansa asutuksen, 
kaupungin keskustan  tai  virkistysalueiden rakennettuna suojavyöhykkeenä. Esi-
merkkejä tällaisista tieosuuksista voisivat olla esimerkiksi  Salon,  Turun  ja  Porin 
ohitustiet.  

Tien  varren rakentamisen tulisi ottaa aktiivinen suhde tiehen. Rakennukset muodos-
tavat tien tärkeän pääjulkisivun. Myös ympäristörakentamisen  on  tällaisilla alueilla 
oltava korkeatasoista  ja  tien suureen mittakaavaan sopivaa. 
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Tiensuunnittelu  on  myös taajaman suunnittelua. Liikennesuunnittelun  ja  kaavoituk-
sen tuleekin edetä samanaikaisesti. 



Laitilan Suontaan kylässä  tie  te-
kee rakennusten välissä tiukan 

 Z-mutkan. Paikallistielle  on 
 suunniteltu ns. miniohituslinjaa 

kylän viereen. 

Lokalanden  kirkon edessä oleva 
tienristeys  on  kylän julkinen  au - 
klo,  kohtaamispaikka  ja  puisto. 
1et kannattaa säilyttäli mandol-
lisimman vähäeleisinä. 

Rakennuksen vieressä oleva 
vanha kivisilta  on  aikanaan ol-
lut kaareva  ja  tie  alempana.  Ta-
sauksen noston  myötä  on  sillan 
kaarevuus  kadonnut  ja  lähimmät 
rakennukset ovat jääneet kuop-
paan. 

 



TIEN RAKENTEET  JA  KALUSTEET 

 Liittymät 

Eritasoliittymät  

Turun tiepiirissä eritasoliittymiä  on  suurimpien kaupunkien läheisyydessä  ja  valta- 
teiden liittymissä maaseudulla. 

Laaksoissaja tasanteilla liittymät  aiheuttavat maisemaongelmia penkereineen. Avoi
-mula  paikoilla liian runsaat istutukset ajan oloon täydentävät laajempien maisema- 

kokonaisuuksien hahmottamista, kun ramppeihin istutettava puusto muodostaa omia 
metsäkuvioitaan. 

Turvallisuuden  ja hahmottu'vuuden  vuoksi liittymien tulisi sijaita maisemarakenteen 
loogisissa paikoissa niin, että maiseman muodot tukevat liittymän rakennetta. Tällai-
nen sijainti säästää myös maisemaa. Arvokkailla maisema-alueilla  paras  sijainti olisi 
avoimista alueista hieman syrjemmässä oleva sivulaakson reuna tms. Eritasoliittymi

-en  istutukset voisivat maaseudulla ottaa selkeästi tukea ympäröivästii maisemasta: 
metsäistutuksia metsiin, avointa tilaa pelloille. Taajamien yhteydessä liittymistä pitäi-
si ympäristörakentamisella kehittää omaleimaisia, kuhunkin paikkaan sopivia  ja  eri-
laisia paikkoja. 

Tasoliittymät 

Tasoliittymien näkemäalueet  ovat metsän keskellä  ja kallioleikkausten  yhteydessä 
ongelmallisia. Näkemän viisteet näkyvät leikattuna metsän  tai  kallion reunana. 

Suoria metsän reunalinjoja voi häivyttää avaamalla metsää enemmän  ja  tekemällä 
reunaa polveilevaksi. Usein auttaa sisempänä metsässä olevan maiseman muodon, 
suuren puun  tai  puuryhmän, kallionkupeen  tai  kiven  paljastaminen. Kallioleikkauk

-sessa  oleva viiste tulisi häivyttää muotoilemalla. 

Kevyen liikenteen väylät 

Taajamien lähistölle  on  jo  rakennettu  tai  rakenteilla useita kevyen liikenteen väyliä. 
Maiseman suuriin linjoihin niillä ei ole yleensä vaikutusta. Kevyen liikenteen väy-
lilä kulkijoiden vauhti eroaa oleellisesti päätiellä autoilevan nopeudesta.  Se  pitää 
ottaa huomioon väylän suunnittelussa  ja  rakentamisessa. Väylät  on  usein linjattu 
päätien viereen. 

Hitaampirytmisinä  kevyen ffikenteen väylien ei tarvitse noudattaa nopealle lilkenteel
-le  tarkoitettua jäykkää päätien linjaa. Kun kevyt liikenne  on  etäämpänä ajotiestä,  jää 

 väylien väliin luonnostaan suojavyöhyke  ja suojaetäisyys.  Väylät voivat notkeammin 
seurailla maaston muotoja. Kevyen liikenteen väylä näyttää luontevammalta, kun  se 

 kulkee olemassa olevan maan  pinnan  tasossa. Linjauksen pitäisi väistellä mäkiä taipu-
maIla sivummalle. Jopa yksittäisiä komeita puita kannattaa säästää  ja  mieluummin 
linjata väylä puiden lomitse. Mikäli uuden pääväylän rinnalla  on  vanhoja tieyhteyk-
siä, voi kevyen liikenteen väylästö hyödyntää vanhojen teiden pohjia. Väylän varren 
istutusten tulee olla yksilöllisempiä kuin ajoneuvoväylillä,  sillä kulkijalla  on  runsaasti 
aikaa tarkkailla ympäristöään. 

Alikulkujen penkereet  tulisi muotoilla ympäröivään maastoon juoheasti liittyviksi. 

Kylissä  ja  taajamissa kevyen liikenteen väylien suunnittelussa  tai  kevyen liikenteen 
turvallisuuden lisäämisessä tulee lähtökohtien olla joustavia  ja  paikkakuntalaisten 
tarpeita vastaavia. Mikäli päädytään väylän rakentamiseen,  se on  rakennettava ym-
päröivien rakennusten, rakenteiden  ja  puuston edellyttämälie korkeudelle. Jalkakäy-
tävämäiset ratkaisut ovat joskus perusteltuja. Väylän leveydestä tulee erityistapauk-
sissa tinkiä. 

Levähdysalueet  

Turun tiepiirin pääteiden varsilla  on  hyvin erilaisia levähdysalueita.  Vt  8:n  varteen 
 on 60-luvulla rakennettu aikanaan hyvin edistyksellisten keskieurooppalaisten  mal-

lien  mukaan säännöllisillä, vaihtelevilla puuistutuksilla tiestä erotettuja levähdys 
paikkoja.  Vt  2:n  varrella  on  joitakin äärimmäisen kapeita, harjun rinteeseen kover-
rettuja pysäkinomaisia syvennyksiä, joilla levähtäminen tuntuu turvattomalta. 

Säkylän Pyhäjärven rannalla  on  kaunis levähdysalue Hinnerjoki-Eura -tieosuudella. 
Muitakin kauniita levähdyspaikkoja  on mm. Luonnonmaan  länsipuolella Särkän 
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Kasvillisuutta  on  käytetty liitty
-män maisematilaa rajaavana 

veistoksellisena  elementtinä. 
Voimakkailla muodoilla voi häi-
vyttää häiritseviä maiseman  ra-
jalinjoja. LAIMA  -projekti,  tie- 
ympäristön yleissuunnitelnui, 
Kaakkois-Suomen tiepiiri.  

Haga Norra  -liittymää Tukhol-
man pohjoisosassa  on  käsitelty 
kokonaisvaltaisesti laajana ym-
päristörakenteena. Muotoilu, 
sillat, valaisimet, päällysteetja 
istutukset  on  sovitettu viereisen 

 Hagan  puiston miljööseen.  Kuva 
 Elina Helistén, syksy  1994.  

Sauvon  kirkon kupeessa kevyen 
liikenteen väylä  on  tehty luonte-
vastijalkakäytävänä. Kirkkotar

-han  aita  on  ylempänä kauniisti 
muotoillun luiskan päällä.  Kuva 

 Elina Helistén, kevättalvi  1995.  



saaressa, Paimionjokilaakson  ja  Perniön Latokartanon  ja Kuninkaantien  kulttuuri-
maisemassa, Halikon, Muntin, Lapijoen  ja Lankosken museosiltojen  kupeessa,  So-
merniemellä Oinasjärven eteläpäässäja  Loimijoen varressa Alastaron eteläpuolella. 

Kauniillakin  paikoilla olevien levähdysalueiden ongelmana  on  erilaisten kalustei-
den  ja  rakenteiden kirjo. Levähdyspaikkojen ympäristönkäsittely  on  viime aikoina 
monipuolistunut. Istutukset ovat tarpeen etenkin suojaamassa aluetta ohikiitävän 
liikenteen häiriöiltä  ja  viihtyisyyttä  ja  varjoa antamassa. 

Levähdysalueiden  sijoittamisessa voidaan parhaiten hyödyntää maiseman erilaisia 
piirteitä. Turun tiepiirin alueella niitä voisi olla kulttuurimaisemassa, perinnemaise

-mien,  lähinnä laidunmaisemien ääressä, kartanomiljöön tuntumassa, kauniiden pe-
rinteisten kylien kupeessa, järvi-, meri-  ja jokimaisemissa,  koskien äärellä, metsän 
keskellä - mitä moninaisimmissa paikoissa. Kapeat, turvattomat levähdysalueet tulisi 
poistaa. Niiden sijaan voitaisiin rakentaa edellä mainitun tyyppisiä uusia alueita. 

Levähdysalueilla  voi hyödyntää päätieltä poikkeavia vanhoja tielinjoja. Hyvä esi-
merkki  on Tammisaarentien  varrella Perniön Pakapyölissä. Vanha  tie erkanee luon-
tevaksi,  erilliseksi lenkiksi päätieltä. Levähdysalueet voivatkin olla yksinkertaisia  ja 

 pieniä  ja  niitä voi olla myös paikallistiestön varrella. 

Kulttuurimaisema-alueen avoimelle pellolle sijoitetun alueen istuttamiseen tulee suh-
tautua erittäin varauksellisesti. Avoin, korkeintaan yksittäispuulla täydennetty maise-
matila soveltuu tällaiselle paikalle parhaiten. 

Tiepiirin suunnitelmissa  on  kehittää hyvä "täyden palvelun" alueiden verkosto. Ne 
liittyvät usein muihin seudun palveluihin, huoltoasemiin, taajaman keskustan pal-
veluihin yms. Niiden maisemassa lähtökohtatilanteen merkitys ei ole niin painava 
kuin pienemmillä levähdyspaikoilla. Palvelualueet ovat laajamittaisia hankkeita,  ja 

 niiden ympäristö  on  erikseen rakennettava. Erityisen tarkka pitää olla silloin, kun 
täyden palvelun aluetta ollaan laajentamassa entiselle, maisemallisesti arvokkaalle 
levähdyspaikalle. Alueen palvelurakenteet saattavat nielaista maiseman arvot. 

Pienemmillä levähdysalueilla maisema  ja sen  ääressä virkistäytyminen  on  tärkeää. 
Näiden alueiden tulisi muuten olla mandollisimman yksinkertaisia, jopa kalustuksen 
niukkaa. Niiden tulisi myös olla riittävän etäällä itse tiestä, jotta virkistäytyminen olisi 
tehokasta. Suurilla täyden palvelun alueilla ei ympäröivällä maisemalla ole yhtä suur-
ta merkitystä,  sillä  niiden houkutukset ovat rakennettuja. Tällaisilla alueilla rakentei-
den  ja  kalustuksen ilmeeseen  ja  yhtenäisyyteen tulee kiinnittää paljon huomiota. 

Lautta-  ja  lossirannat  

Lautta-  ja lossirannat  ovat portteja saariston kauniiseen kulttuuri-  ja luonnonmaise
-maan  ja  myös portteja lomalle. Ympäristön maisema  on  yleensä moitteeton. Liiken-

netilan vaatimat kentät  ja karkearakenteiset laiturit  näyttävät pienipiirteisessä mai-
semassa kalseilta  ja  paikkaan sopimattomilta. 

Lautta-  ja lossirantojen  tulisi olla levähdysalueiden tyyppisiä,  sillä  niillä joudutaan 
usein oleskelemaan pitkiäkin aikoja. Etenkin lauttarantojen palvelujen tulisi olla mo-
nipuolisia. Vanhojen rautatieasemien tapaan lautta-  ja lossirannoilla  pitäisi olla vii-
meistelty ilme, kesän paahteilta  ja talven tuulilta  suojaavat istutukset  ja odotteluun ja 
oleskeluun  sopivia levähdys-  ja näköalapaikkoja.  

Sillat 

Siltojen arkkitehtuuri  on  yhtä tärkeää kuin rakennusten arkkitehtuuri. Ne voivat olla 
tiejakson mieleenpainuvimpia osia. Vaikuttavuus ei riipu koosta,  sillä  valtatie kah-
deksan varrella  on  useita, kauniita, kansanomaisia kivisiltoja, jotka jäävät mieleen. 

Mieleenpainuvia siltoja  on  Suomessakin monia  ja  monen ikäisiä. Jätkänkynttilä 
Rovaniemellä  on  eräs uusimpia. Turun tiepiirin alueella esim. Naantalin Ukko- 
Pekan silta, Kirjalansalmen silta Kaarinan  ja  Paraisten välillä sekä Nauvon  Norr-
strömmenin  silta ovat maiseman kaunistuksia. Parhaimmillaan ne ovat rakenteita, 
joita säilytetään tuleville polville esteettisten  ja kulttuunarvojensa  vuoksi. 

Silloilla  voi korostaa maiseman muotoja. Avoimessa maisemassa tulee sillankin olla 
avoin  ja  väljä. Turun uuden moottoritien silta Paimion Hepojokilaaksossa korostaa 
rannikkoseudun jyrkkäpiirteist.ä jokilaaksoa. 
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Sillat ovat rajoja  ja  portteja tiemaisemassa. Orientoituvuuden kannalta niiden tulisi 
ilmentää paikkaa, johon ne johtavat. 



Näkymä Pyhizjärvelle Eura  -Lai-
tila -tien levähdysalueelta. Alue 

 on virkistäyyjien  käytössä kesät 
talvet:  ranta  on  hiekkaa  ja pilk-
kijöillä  hyvät apajat. 

Lautta rannoilla joutuu joskus 
odottelemaan pitkään. Niiden 
ympäristö pitäisi kohentaa vir-
kistysalueen tyyppiseksi. Lilimä-
lo,  Nauvon tie.  Kuva  Elina  Hell-
stén,  talvi  1995. 

Kirjalansalmen  silta erottuu ta-
vanomaisesta tiemaisemasta. 
Vaikuttava rakenne toimii maa- 
merkkinä.  Kuva  Vesa Aaltonen, 
syyskesä  1994. 
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Kaiteet 

Ajokaiteet  

Turun tiepiirin alueella yleisin ajokaide  on standardimallinen kuumasinkitty  kai-
deprofluli. Vanhojen teiden varsilla näkee vielä puisia kaiteita.  Liedon Vanhanlinnan 
museotien  varrella  on  jäljellä graniittipylväät ajokaiteesta, jossa aikaisemmin  on 

 ollut metallinen, jatkuva kaide. 

Kaidetyypin  tulisi vaihdella ympäristöstä riippuen. Vanhassa  kulttuuriinaisemassa 
 voisi käyttää  puukaidetta  entisaikojen tapaan.  Museotien  varren  kaide  tulisi kunnos-

taa  entisenlaiseksi.  Kaupunkimaiseen ympäristöön  ja  kevyen liikenteen  väylille  pitäisi 
kehittää oma,  viinieistellympi  tyyppi.  

Sillankaiteet  

Siltojen kaiteista Turun tiepiirin alueella löytyy hyväksyttyjen  mallien  erilaisia 
variaatioita. 

Siltojen  kaiteiden  rakenne riippuu  sen  käyttötarkoituksesta. Ajoneuvosillan kaide  voi 
olla  läpinäkyvämpi  kuin kevyen liikenteen  silloilla. Yleisperiaatteena  tulisi olla  se,  että 
kaiteen läpi näkee ohi kulkiessaan. Usein  siltapaikat  ovat avoimia, toisinaan pitkällä 
taipaleella ainoita  näkymäpaikkoja.  Kapea  pystysälekaidekin  päästää katseen läpi, 
ainakin,  jos  kaide  on  melko  tumma.  Erilaiset verkko-  ja  reikälevyrakenteiset kaide

-tyypit olisivat kehittelyn arvoisia. Jalankulkijoiden  turvallisuusvaatimukset  on  kehit-
telyssä otettava huomioon. Autossa  istuvan  silmän korkeudella olevat  vaakajuoksut 

 ovat  ärsyttäviä,  sillä  ne estävät näkymät hyvin tehokkaasti. 

Vanhojen siltojen  kaiteiden  tulisi olla alkuperäisen mallisia. Tämä  on  erityisen tärke-
ää tiepiirin useilla kulttuurimaisema-alueilla  ja  taajamien  keskustoissa.  

Vaaleat sävyt  "samentavat" näkymän. Thmmahko  harmaan vihreä  on  sävy, joka mil-
tei parhaiten sointuu suomalaisen maiseman  taustasävyihin.  Kirkkaita värejä voi 
käyttää taajamien  erityiskohteissa. 

Meluesteet  

Turun tiepiirin alueella  on meluesteitä  suurimpien kaupunkien kohdalla. Useissa 
kohteissa meluesteet  on  tehty maavalleista. Porissa  ja  Salossa vallit ovat tasaisessa 
laaksossa, missä ne näyttävät oudoilta, keinotekoisilta rakenteilla, vaikka Porin 
vallia onki muotoiltu "luonnonmukaisemmaksi". Tämän työn kuluessa  on  Raumal-
la käyty yleinen suunnittelukilpailu meluesteiden rakentamisesta laaksossa olevan 
pientaloasutuksen suojaksi. Voittanut ehdotus  on  yksinkertainen  ja veistoksellinen. 

Meluesteiden  tulisi ilmentää paikkaa,  jota  ne suojaavat.  Maaseutumaisessa  ympäris-
tössä tulisi käyttää  keveitö,  vapaamuotoisia  ja  luonnonmukaisia  suojaustapoja.  Kau-
punkimaisessa ympäristössä voi suoja olla rakennettu aita, muuri  tai  seinä. Suojan 
tulee kuitenkin olla mandollisimman yksinkertainen tielle päin,  sillä  se  näkyy yleensä 
tien suuntaisesti hyvin voimakkaasti  lyhentyneenä.  Pienetkin muodon  ja  linjauksen 

 muutokset näkyvät voimakkaina. 

Rakentamisessa  syntyvien maamassojen  hyödyntäminen  meluesteissä  on  kannatetta-
vaa.  Maamassoista rakennettavien meluvallien  muotoilun  ja  istutusten pitää yleensä 
olla ympäristöön  sopeutettua,  taustan rytmistä, muodoista, mittakaavasta,  lajistosta 

 ja  karuudesta  tai rehevyydestä  viitteitä ottavaa.  Erikoistapauksissa  maaston muotoilu 
voidaan tehdä  maataiteen  keinoilla.  

Hirviaidat  

Tärkeimpien, uusien pääteiden varsille pystytetään nykyään jatkuvat hirviaidat. 
Tarpeellinen aita voi olla myös kaunis. Lisäksi esteiden  on  oltava sellaisia, että 
hirvet havaitsevat ne metsästä päin. 

Uuden ykköstien varteen  on  jo  rakennettu hirviaitaa. Eura-Huittinen -tieosuudella 
kokeiltiin vuoden  1994  aikana värikkään muovinauhan vaikutusta hirviin. Syksyllä 
tuulessa tempoileva, puihin kiedottu keltainen muovinauha häiritsi hirvien lisäksi 
myös tiellä kulkijoita -  se  veti katsetta  ja  tarkkaavaisuutta puoleensa liiankin näky-
vänä. Myöhemmin talvella nauha oli vieläkin häiritsevämpi,  sillä  se  oli katkeillut 
tuulessa lepattaviksi pätkiksi muutaman kuukauden kuluessa. 
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Hirviaidat  tulee sovittaa maaston muotoihin  ja  olevaan kasvillisuuteen.  Metsäosuuk- 
silla  tummat,  esimerkiksi  tummanruskeaksi kuultokäsitellyt  pylväät  ja tumma  verkko  



Turun tiepiirin alueella  on  vie-
lä runsaasti vanhoja  kivi- ja 

 puurakenteisia siltoja. Silta  Ka
-lannin ruukkialueella. 

Taustaansa  kuvastava melues
-te  on  kaikkein huomaamattomin, 

vaikka  se  olisi suurikin rakenne. 
Pariisi.  Kuva  Elina Helistén, 
syksy  1994.  
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Kaavio  ha-ha  -esteen perintei-
sestä käyttötavasta. Näkymä 
maisemaan avautuu vapaasti il-
man häiritseviä aitoja.  

Ha-ha  -esteen käyttökelpoisuut-
ta voisi tutkia etenkin avointen 
alueiden hirviesteenä.  Stour- 
head, Wiltshire,  Englanti. Ku-
vassa Elina Hellstén.  Kuva 

 Morten  Carlsbk,  kesä  1990.  

 



sulautuvat  parhaiten taustaansa. Vaaleat, eloksoidut alumiinipylväät  ja maalaamatto
-mat kuumasinkityt pylväat  ja  verkot erottuvat suomalaisessa metsämaisemassa häi-

ritsevästi, pelloille ne taas luontuvat twnmaa materiaalia paremmin. 

Avoimessa maisemassa hirviaidat näyttävät aina häiritseviltä. Etenkin kulttuurimai-
sema-alueilla tulisi kehittää muita ratkaisuja. Maisematyyppi muistuttaa Länsi-Suo-
messa englantilaista maisemaa, joka kehitti jalostetuimpaan muotoonsa, maisema- 
puistoon, näkymättömän laftumen rajan, iis,  ha-ha  -esteen, eläinten kulun estävän 
kaivannon.  Se  ei muodosta maisemaan minkäänlaista rajakohtaa eikä estettä maise-
maan avautuvalle näkymälle. Kaivanto yhdessä hirvien alikulun kanssa  on  tutkimisen 
arvoinen. 

Hirvien kulkureitit ovat yleensä etenkin riistaväellä hyvin tiedossa. Suomessa  on 
 meneillään erilaisia tutkimuksia  ja  kokeita hirvien käyttäytymisestä  ja estetyypeistä 

 turvallisuuden edistämiseksi. Eläinten alikulkutunnelit, vihersillat  ja petoeläinten 
hajusyöttien  sijoittaminen ovat uusia, kehittelyssä olevia keinoja, joita voidaan käyt-
tää aitojen ohella. 

Viitoitukset  ja  lilkennemerkit 

Tiiviiminin asutetuilla  paikkakunnilla viitoitukset yhdessä liikennemerkkien kanssa 
saattavat muodostaa tiheän "viidakon" tien laitaan etenkin risteysalueille. Oleelliset 

 asiat  voivat jäädä näkemättä, kun infonnaatiota  on  liikaa. Viittojen tukipylväiden 
rakenteet ovat liiankin vankkoja. 

Tällaisilla paikoilla viittapaljouden karsiminen  on  tarpeen.  Asia on  tutkittava merkki-
en  informaation kannalta tapauskohtaisesti. Taajaman sisällä tietoinen liikennemer-
kittömyys voisi olla ideaalitavoite, joka vaatii  30 km/h nopeusrajoituksen.  Viestien 
kerääminen yhteen siistisi tien varsien maisemaa. Kootut viittaryhmät siroissa portaa-
leissa saisivat liittymät yksinkertaisemman  ja  turvallisemman tuntuisiksi. Lflkenneun-
formaation ohella samoihin rakenteisiin voitaisiin taajamissa koota muutakin infor-
maatiota. 

Sirommat  rakenteet vaikuttaisivat kevyemmiltä, häviäisivät maisemaan  ja  nostaisivat 
samalla itse viestin näkyviin. 

Liikennemerkkien  nykyiset  van..vyt  ovat räikeitä huomiosävyjä. Tilanne  on  sa-
mantyyppinen kuin mainoslehtisissä: kun kaikki yrittävät  tulla  esiin, ei enää mitään 
huomaa. 

Vaikka värit olisivat entiset, voitaisiin niiden sävyjä tarkistaa elegantimpaan suun-
taan. Esimerkiksi Ranskassa  on  käytössä kevyempi punavalkoinen väriyhdistelmä - 
merkkien vaikutelma  on  silti sama, vaikka väriyhdistelmä onkin hillitympi. 

Teiden viitoitustapaa  on  hiljattain muutettu. Viittoihin merkitään tien päätepiste, 
eikä enää  matkan  varrella olevia paikkakuntia niin runsaasti kuin ennen. Tämä 
aiheuttaa sekaannusta etenkin, kun päätiestölle liitytään usein esikaupunkialueilta, 
joiden maisema  on  hyvin samanlaista. Näillä alueilla ei maiseman viitteistä pysty 
välttämättä tietämään,  millä  tiellä  on. 

Viitoitusta  voisi lisätäkun tärkeiden kohteiden esim. jokien, jokilaaksojen, salmien, 
saanen, merenlahtien, harjujen  tai mäkien nimistöä merkitsemällä.  Tämä auttaisi 
maiseman suurten piirteiden havaitsemisessa  ja  niiden suhteen suunnistamisessa. 

Taajamamerkin  sijasta tien varressa voisi olla kutakin taajamaa ilmentävä kaavioku-
va, eräänlainen taajaman liikennevaakuna, esimerkiksi Turun linna, Ahlaisten aidat, 
Köyliön koivukuja jne. Paikkakunnan nimellä varustetut "vaakunat" voisi ottaa käyt-
töön esim. vanhan tiestön varrella. 

Mainoskyltit  

Varsinkin kesäaikaan ilmestyy maaseututeiden varsille lukematon joukko viittoja  ja 
kylttejä,  jotka eivät ole saaneet tiepiirin hyväksyntää. Ne ovat tarpeellisiakin, mutta 
paikoin tien varret ovat täynnä kirjavia pikku lappusia. 

Liikenneministeriö, tielaitos  ja tiepiirit  yhdessä muiden viranomaisten kanssa voisi-
vat suunnitella erillisen yksityisille tarkoitetun penuskyltin, joka olisi helposti muun-
neltava  ja  kestävä. Koska kyltin pystyttäjä tarvitsee tiepiirin  luvan,  voisi yhtenäisen 

 mallin  käyttäminen olla  luvan  edellytys. Malliston suunnittelulla voisi kehitellä esim. 
eri paikkakunnille oman muunnehnan perusmallista. 



Sirot ristikkorakennepylväät eri-
tasoliittymässä.  Haga Norra, 

 Tukholma.  Kuva  Elina Helistén, 
kesä  1994.  

Viitoitus  on  koottu keskeiseksi, 
mutta taustaansa sulautuvaksi 
pylvääksi. Chantepie, Ranska. 

 Kuva  Elina Hellstén, syksy 
 1994.  

Kiertoliittymän veistoksenjalus-
tassa  on  syvennykset  liikenne-
merkeille. Erillisiä toippia ei 
tarvita.  Rennes,  Ranska.  Kuva 

 Elina Helistén, syksy  1994.  

 



Päallysteet  

Valtatie kandeksalla  on  vaaleaa, kovaa kivimursketta sekoitettu päällystemateriaa
-lim. Tulos  on  hyvä,  sillä  tien  pinta  heijastaa valoa pimeälläja näyttää päiväsaikaan- 

kin  tavallista mustaa  asfalttia miellyttävämmältä.  

Perinteinen sora  on  kaunis tien pintamateriaali. Turun tiepiirin vanhoilla sorateillä 
näkee jopa eri väristä soraa: Vehmaan-Laitilan  ja Ahlaisten soratiet  ovat punaisia. 
Tämä johtuu seudun kaffioperan värisävystä: punainen kiviaines  on harjusorankin 

 materiaalia.  Van..vy  sitoo tiestön hauskalla tavalla seudun maisemaan  ja sen  histo-
riaan. Soratien ongelma  on pölyäminen  ja routiniisen  aiheuttamat kalliit hoitotoi-
menpiteet. 

Öljysora  ei ulkonäkönsä puolesta eroa asfaltista. Materiaalin ongelmana  on ympä-
ristöhaitat, rikkoontuminen  ja paikkauksien  kirjavuus. 

Sirotepintaus  soveltuu kulttuurimaisemaan hyvin,  sillä  se  näyttää soratieltä, vaikka 
onkin kestävämpi. Sitä  on  käytetty  mm.  Laitilassa. 

Alempiluokkaisilla  teillä voivat  asfaltin  ohella sora  ja  sirotepintaus tulla  kysymykseen 
etenkin seudun kulttuurimaisema-alueilla. 

Tiiviissä, vanhoissa kylissä  ja  kulttuurimaisemassa tarvitaan joskus hidastimia.  Ko-
rokkeet  vaikuttavat keinotekoisilta tällaisissa paikoissa. Kuoppa toimii erittäin hyvin 
hidastimena,  ja  voisi olla kehittelyn arvoinen hidastintyyppi sora-  ja sirotepintaisille 

 teille, kunhan  sen kuivatuksesta  huolehditaan. 

Kiveykset  

Erilaisia kiveyksiä käytetään kaupunkimaisessa ympäristössä kovilla kulutuspin-
noilla  ja liikenteenjakajissa, saarekkeissa, välikaistoilla  sekä siltojen  ja alikulkujen 
jyrkissä keiloissa. 

Betonireikäkivien  ongelma  on reikiin ilmaantuva tai  istutettava kasvillisuus,  jos  sitä 
ei pystytä hoitamaan huolellisesti. Kiveys näyttää helposti epäsiistiltä. Samantyyp-
pinen lopputulos voi  tulla  viime vuosien muotimateriaalista ns. seulanpääkiveyk-
sestä, kun isoista, pyöreistä luonnonkivistä tehdyn kiveyksen välit ajan mittaan 
täyttyvät karikkeesta  ja  alkavat kasvaa nkkaruohoa. Epätasaista pintaa  on  vaikea 
pitää siistinä. 

Limitetyt betomsauvakivet  muodostavat yksinkertaisen, helppohoitoisen  ja huolitel-
lun pinnan.  Harmaa perusväri  on  neutraali  ja  sopii yleensä erilaisiin saarekkeisiin. 
Keltainen  on  harmaata valoisampi  ja  sitä voisi suosia siltojen  alla.  Punainen  on  beto-
nisävynäkin räikeä,  ja  sitä kannattaa käyttää hyvin varovaisesti. Luonnonkiveykset 
tulevat kysymykseen erikoiskohteissa  ja vaativissa  ympäristöissä. 

Kivettyjen saarekkeiden reunakiviä  on  maalattu usein turhaan. Keltainen maalaus ei 
sovi kiveykseen. Maalausta voi harkita,  jos saarekkeen  yli ajetaan toistuvasti. Näky-
vyyden lisäämiseksi voisi korokkeen reunaan kiinnittää heijastavia rakenteita, esim. 
Englannin tiestössä käytettävien auton valoja heijastavien metallipyramidien tyyppi-
siä rakenteita. 

Valaistus  

Tien  valaistus parantaa sekä liikenneturvallisuutta että viihtyisyyttä  ja  turvallisuu-
den  tunnetta.  Valaistu osuus jaksottaa tiemaisemaa pimeänä aikana. Etenkin run-
saasti liikennöityjen teiden valaistus  on  tärkeää. Yleisvalo poistaa vastaantulevien 
valojen häikäisyvoiman miltei kokonaan. Ykköstie, joka lienee piirin vilkkaimmin 
liikennöity  tie,  kaipaisi valaistuksen lisäämistä liittymiin  ja häikäisyn  kannalta 
hankalimpiin paikkoihin harjanteille. Hyvä esimerkki valon vaikutuksesta  on  pelto- 
aukean keskellä sijaitseva  Salon  kaupunki. Kaupungin hahmon  ja  etäisyyden pys-
tyy pimeälläkin havaitsemaan etenkin Someron-, Kiskon-  ja Perniöntietä  tultaessa, 
kun kaupunki  ja  sille johtava  tie on  valaistu. 

Valaistukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota juuri Suomessa, missä suuri  osa 
 vuotta  on  pimeää. Valaistuksella voi luoda tiloja  ja tilasarjoja tieympäristöön. Sillä  voi 

ottaa esiin sellaisiakin yksittäisiä kohteita, jotka päiväsaikaan eivät muusta ympäris-
töstä erotu. 

Valaistusta voisi erikoiskohteissa käyttää myös ympäristötaiteellisena tehokeinona. 
Tällainen sopisi erityisen hyvin suurimittakaavaislin tien  ja sen  ympäristön rakentei- 
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Sirotepintaus  soveltuu hyvin 
kulttuurimaisema-alueille,  sillä 

 se  näyttää sorapinnalta. Kuvan 
pääväylä  on  sirotepintainen, 

 vasemmalle erkanee aito sora- 
tie.  Helsingin pitäjän kirkonky-
lä. 
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Valaistuksen monipuolisempaan 
käyttöön olisi meillä Suomessa 
pitkän, pimeän ajan johdosta 
hyvät mandollisuudet. Valais-
tusta voi käyttää teho keinona  tai 

 tunnelman  luojana. Valon väri! - 
lä on  suuri merkilys. Normandi-
an uusi silta iltavalaistuksessa. 

 Paris Match,  helmikuu  1995.  

 



sib, esim.  siltojen, kallioleikkausten, eritasoliittymien  ja  teollisuusrakennusten yhtey-
teen. 

Kulttuurimaisema-alueilla valaistuskin  on  sovitettava ympäristöönsä. Kylien keskus- 
toissa pylväs-  ja valaisintyyppien  tulee olla luontevia esim. puupylväitä, yksinkertaisia 
valaisimia  ja hehkulampun  tyyppisiä, pehmeää  ja  lämmintä valoa antavia lamppuja. 

Moderneissa  taajamissa  ja  esikaupunkien teollisuusalueilla valaistuksesta voi tarkoi-
tuksella tehdä näkyvän  elementin.  Valaistuksen sijoittelulla voi korostaa erilaisia lii-
kenneaukioita tms. Myös itse valaisinpylväs voi olla kaunis, esim. kuumasinkityksen 
jälkeen esikäsitelty  ja  maalattu siro metallipylväs. 

Valon värillä  on  suuri merkitys. Pienipiirteisissä kulttuuriympäristöissä  on  yleensä 
pyritty "vanhaan" valon värisävyyn, eli pehmeään, lämpimään keltaiseen sävyyn. 

Uusilla tieosuuksilla luontaista pohjoista sinistä valoa mukaileva hopeanhohtoinen 
sävy  on keveä  ja  viittaa pitkittyneeseen siniseen hetkeen.  Se  sopii pääteille  ja  moottori-
tieosuuksille sekä erikoiskohteisiin. Oranssi valo tuntuu tunkeutuvan joka paikkaan 

 ja  vaikuttaa miltei aggressiiviselta. 

Ajoratamaalaukset 

Vehmaalla  on  kevyen liikenteen väylä tehty ajorataan suoraan liittyvänä levennyk-
senä tien laitaan. Väylä  on  maalattu punaisella. Kyläläiset ovat kokeneet väylän 
positiivisena asiana,  sillä  aikaisemmin esim. koululaisille ei ollut tarjolla muuta 
kuin turvaton tien laita. Lumisena aikana ei väylää kuitenkaan pysty erottamaan 
ajoradasta. Helsingin keskustan vastaavantyyppisesta väylästä saatujen kokemusten 
mukaan  se  voi märkänä olla erittäin liukas  ja  maalaus  on  vastikään kaavittu pois. 

Vanhalla Ykköstiellä  on  laajoja keltaisia vinomaalauksia käytetty useissa kohdissa. 
Valkoinen väri olisi visuaalisesti rauhallisempi  ja  turvallisempi,  sillä  se  näkyy keltaista 
paremmin myös pimeällä. Keski-Euroopassa käytetään pelkästään valkoista väriä. 
Profiloitu kampareunaviiva  on graafisesti  kaunis  ja  täsmentää tien rajauksen sekä 
visuaalisesti että liikenneturvallisuuden kannalta. Ajoratamaalausten värityksessä voi-
taisiin sIIrtyä rauhallisempaan sävymaailmaan  ja maalauskäytäntöön. 

Pysäkit  

Uuden pysäkkilatosmalliston kehittäminen erityisesti taajamiin olisi tarpeen. Eri 
tyyppisissä ympäristöissä tulisi pysakki..estelyjen  ja katostyyppien  olla erilaisia. 

Kylillä pysähdyspaikat  vakiintuivat kauppojen edustalle, kyläaukioille, teiden riste-
ykseen jne. Usein näillä paikoilla oli jokin rakenne, jonka suojissa saattoi odottaa. 
Katoavaa kansanperinnettä, kuten maitolaitureita, kioskeja, latoja, hevospuomeja 
yms. tulee jatkossa säilyttää,  sillä  suurin  osa  niistä lienee  jo  hävinnyt. 

Pysäkkikatoksessa  tulisi olla istuin, roskakori  ja  tilaa paikkakunnan kartalle  ja  bussi- 
en aikatauluille.  Nämä voidaan vanhoihinkin paikkoihin toteuttaa erilaisina puupenk-
keinä  ja ilmoitustauluina.  Mainosten kiinmttäminen katoksiin  on  tarpeetonta, mutta 

 sekin  voitaisiin sallia,  jos  mainosten hoitaja velvoitettaisiin samalla pitämään katos 
kunnossa. 

Vähäliikenteisilä taajamateillä  voi pysäkki olla ilman syvennystä  ja  katosta.  Bussin 
pysähtyessä  liikenteen rytmi hidastuu  ja  turvallisuus lisääntyy. 
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Keltainen  on  voimakas  ja  hallit-
seva värisävy etenkin laajoina 
pintoina. Turun ohi kulkutie. 

 Kuva  Vesa Aaltonen, syyskesä 
 1994.  

3 

Valkoinen värisävy  on  rauhalli-
nen.  Se on ajoratamaalauksissa 

 turvallinen sisältämänsä heijas-
tavan helmiäisaineksen vuoksi. 
Profiloitu reunaviiva  on graafi-
sesti  kaunis  ja  näkyvä.  Haga 
Norra, eritasoliiUymä,  Tukhol-
ma.  Kuva  Elina Helistén, syys- 
kesä  1994. 

Aitanportaat, maitolaiturit ym. 
kiinnekohdat  ovat toimineet py-
säkkeinä, sadekatoksinaja koh-
taamispaikkoina. Niitä tulisi säi-
lyttää. Vehmaa.  Kuva  Elina 
Helistén, kevät  1994. 

  



t
)
 	

4
-
)
  

. 

.
.
  

_
4

4
  

'
:
  

P
\
  

:
  

• 	
.
:
 

•
'
1

.
•
t
1

q
 

'.
  
z
:
•
 	

r
H

i
 



KAS VILLISUUS  

Tien  ympärillä oleva tila muodostuu pääasiassa kasvillisuudesta, avoimista tiloista 
 ja  metsän reunoista. Kasvillisuudella  on  siksi suuri merkitys tieympäristössä. 

Kasvililsuus  ja maisemamaakunnat  

Kasvillisuus  on  ilmasto-, kosteus-, maaperä-  ja kallioperäolosuhteista  riippuen eri-
laista eri puolilla tiepiirin aluetta. Paikallisetkin erot voivat olla hyvin suuria. 

Turun tiepiirin alueen eteläosa kuuluu Suomen kasvimaantieteen kannalta edulli-
simpaan Lounais-Suomen tammivyöhykkeeseen. Tammivyöhykkeellä ovat  mm. 
Ykköstie, Salon  ja  Turun rannikon tiestö sekä Turusta säteittäisinä lähtevien teiden 
eteläosat. Loppuosa tiepiirin alueesta kuuluu Etelä-Suomen vaahtera-niinipuuvyö-
hykkeeseen. 

Kasvillisuuden suhde maisemarakenteeseen 

Selänteet  

Seudun karujen harju-  ja kallioselänteiden  sekä hiekkakankaiden pääpuulaji  on 
 mänty. Moreeniselänteillä saattaa puusto olla monilajisempaa, seudulla usein kuusi- 

valtaista sekametsää. Kuusi viihtyy myös ohutturpeisilla soilla, joita seudun savik-
kotasanteilla  on esim.  vt  8  ja vt  9  varrella. Selänteiden reunavyöhykkeillä  on  joskus 
kosteita, reheviä painanteita, joiden kasvillisuus  on lehtoa,  parhaimmillaan jalopuu-
lehtoa. Näitä  on  eniten lounaisrannikon tuntumassa. 

Laaksot 

Laaksot  on  Varsinais-Suomessa  ja  Satakunnassa yleensä raivattu avoimiksi pelloik-
si. Peltojen keskellä kasvaa toisinaan säännöllisiä, suoraviivaisia metsäkuvioita, 
kun jokin peltosarka  on  jäänyt viljelyksestä. Tällaiset ovat savipohjilla usein kuusi-
koita  tai  koivikoita. Laaksoissa maaperä  on viljavaa,  viljelyyn  ja  lehtojen kasvuun 
soveliasta. 

Puulajit maiseman rakenteen ilmentäjinä 

Puuston valtalajisto kuvaa myös maisemarakennetta. Turun tiepiirin alueella selän- 
teillä kasvaa yleensä havupuustoa  ja lehtipuusto  on  vallitsevaa laaksoissa. 

Ominaisuutta voi suunnitelmallisesti käyttää hyväkseen: avaraa tilaa halutessaan 
voi käyttää valoisaa, läpinäkyvää lehtipuustoa. Talvella maisematila  on  entistäkin 
avoimempi, kun lehdet ovat pudonneet. Ympäri vuoden sulkeutunut tila syntyy 
tehokkaimmin  alas  asti tuuheilla kuusilla. Kasvillisuuden ominaisuuksia voi hyö-
dyntää tieympäristössä. näkemäalueilla, suojavyöhykkeissä, näkösuojauksessa ym. 

Metsät 

Pitkät selännejaksot ovat turruttavia. Niillä pienikin vilandus toisenlaiseen maise-
maan  on  arvo. Päätiet ovat yleensä niin leveitä, ettei metsän tuntua varsinkaan 
karuilla, kitukasvuisilla selännealueilla tule. Tällaisia ovat Turun tiepiirin alueella 
useimmat selänteet,  sillä  Itämeren vesistövaiheet ovat huuhtoneet ne karuiksi. 

Pääteiden  mittakaavassa selkeät, yksinkertaiset metsiköt antavat toivottua vaihtelua. 
Yhtenäisten puulajialueiden pitäisi olla riittävän suuria, jotta nopeavauhtinen kulkija 
pystyy ne tajuamaan. Syvyyssuunnassa tällaisen vyöhykkeen ei tarvitse olla laaja. 

Teiden reunapuuston voisi jättää kasvamaan puun tuotantokiertoa pitemmäksi ajaksi 
kulissimaiseksi suoja-  ja verhopuustoksi  metsiä vasten. Korkea puusto antaisi tielle 
metsäisen tunnun  ja  pienentäisi visuaalisesti  sen  mittakaavaa. 

Puulajit 

Eri puulajeila  on  erilainen vaikutus maisemaan  ja  erilainen symboliarvo. Lehti- 
puut, erityisesti koivutja haavat tuovat maisemaan valoisuuttaja avaruutta, kuusikot 

Kuusi  on  Turun tiepiirin teiden  varioa  ja  syvyyttä. 
varsilla harvinainen yksittäis- 

Lehtipuut vaihtavat asua vuodenaikojen mukaan. Talvella ne ovat selkeän graafisia 
puu. Rauhoitettu kuusi Vamma- vaikeaa  lunta  vasten, keväällä niiden väri muuttuu paljaan puun silmujen punerta - 
lassa. 	 vuudesta  hiirenkorvalla olevan räikeään fosforinvihreään. Sydänkesällä vihreän sävy 
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on  jo tumma ja  tunkkainen, mutta syksyllä värikirjo  on  valtava. Marraskuu  on 
lehtipuiden synkintä  vuodenaikaa. Koivun vaikeita  runkoja  lukuunottamatta ei niitä 
juuri erota syksyn pimeydestä. 

Etelärannikon ilmastoltaan  ja maaperältään  edullisilla alueilla kasvavat jalot lehti- 
puut luontaisesti. Niitä voi käyttää suunnitelmallisesti tieympäristössäkin. Tammi 
edustaa pysyvyyttä. Saami kuuluu meren rantojen kulttuurilajistoon. Vaahtera  on 
pihapiirien  ja  kylien puu. Metsälehmukset eli niinipuut kasvavat luontaisenakin 
vielä melko pitkällä sisämaassa. Rannan tervaleppävyöhykke  tai  haapa-  ja raitaryh-
mät  antavat vaihtelua  ja  väriä maisemaan. Pihlajat sopivat karuunkin paikkaan. 

Havupuut ovat ikivihreinä kauniita talvellakin, mutta samasta syystä niiltä puuttuu 
vuodenaikojen tuoma vaihtelu. Mänty  on  pitkäikäinen puu, havupuitten tammi. 
Vanhat ikimännyt kilpikaarnoineen  ja leveine latvuksineen  ovat majesteettisia pui-
ta. Kuuseen liittyy usein mielikuvia surusta, vaikka  se  talvisin  on juhlapuu.  Varsi-
nais-Suomen jokilaaksojen törmillä mahtavat kuuset ovat valtalajina. Pihtakuuset 
ovat vanhan kulttuuriympäristön ilmentäjiä. Lehtikuuset  ja dougiaskuuset  sopivat 
nopeakasvuisuutensa  ja  kokonsa vuoksi suurimittakaavaisten rakennusten lähistöl-
le, esim. teollisuusalueiden ympäristöön. 

Yksittäispuut  

Turun tiepiinn teiden varsilla yleisin yksittäispuu  on  mänty. Koivua näkee piirin 
sisäosissa tienvarsilla. 

Tammi  on  rannikkoseudulla yleinen yksittäispuu. Kuusi kasvaa yksittäispuuna  har-
vemniin,  silloinkin yleensä jonkin pihapiirin reunalla tien varressa. Kylissä myös 
vaahterat kasvavat yksittäispuina tien kupeessa.  Liedon  moottoritien varteen  on 

 itsestään kasvaneesta puustosta jätetty joitakin yksittäispuiksi, lajeina  mm.  raita  ja 
 pihlaja, joka avoimessa paikassa kasvavana kehittyykin komeaksi, monihaaraiseksi 

pyöreäksi puuksi. Tuomi voi kasvaa avoimella pellon pientareella valtavaksi pyöre-
äksi pehkoksi.  Sen  haittana ovat nykyisin jokavuotiset koit, jotka käärivät puun 
kummitusmaiseen pakettiin. Vielä  pari  vuosikymmentä sitten Varsinais-Suomesta 
löysi valtavia villiomenapuita kyläteiden varsilta.  

Parin  viime vuosikymmenen aikana koivua  on  jätetty kasvamaan teiden leveile vieri- 
alueille runsaastikin, joten siitä  on  tulossa valtalaji. Näillä alueilla pitäisi nyt tehdä 
maisemanhoitotöitä, joissa parhaat yksilöt valikoitaisiin yksittäispuiksi. Koivun  tai-
met  eivät kestä tiesuolaa. Suolattavilla osuuksilla ei uusia taimia kannata jättää aivan 
tien viereen. Mikäli näille teille koivua kuitenkin halutaan,  on  taimet tuotava paikalle 
niin suurina, etteivät suolaroiskeet pääse vaikuttamaan taimen latvukseen. 

Yksittäispuiden lajirunsautta  voisi lisätä tällä Suomen ihnastolllsesti otollisimmalla  ja 
 vanhaa kulttuuria kuvastavalla seudulla. Muualla Suomessa harvrnaiset lajit kuten 

tammet, metsälehmukset, saarnet, tuomet  ja metsäomenapuut kertoisivat  seudun rik-
kaasta luonnosta  ja kulttuurimaisemasta.  Jotkin näistä Turun tiepilrin alueelle luon-
taisista lajeista ovat alkaneet tälläkin seudulla harvinaistua. 

Kasvililsuuden  merkitys kulttuurin  ilmentäjänä 

Puukujanteet, jalopuut  ja koristekasvillisuus  ilmentävät hoidettua ympäristöä.  Kult-
tuuriympäristön  kasvilajit ovat tyyleihin  ja muoteihin sidonnaisia.  Kauas näkyvästä 
kulttuurilajistosta pystyy "lukemaan" paikan miljöötyyppiä  ja  rakennustyyliä. 

Puukujanteita  on  Turun tiepiirin alueella käytetty kartanoille, tilakeskuksille  tai 
 kirkolle johtavien teiden varsilla. Päätieltä tilakeskukselle johtavat koivukujat, ovat 

 osa  seudun kulttuurimaisemaa. Ne tulevat sitä yleisemmiksi, mitä pohjoisemmas 
mennään. Nykyiset kujanteet ovat usein  jo  vanhoja  ja  vaatisivat uusimista. 

Uusia kujanteita voitaisiin istuttaa vanhoja vastaaviin paikkoihin päätietä vasten koh-
tisuorille tioille johtaville teille. Kujanteita voitaisiin kokeilla myös pääteiden varres-
sa avoimilla paikoilla. Viitteitä tällaisiin kujanteisiin  on  jo  useissa paikoissa, kun 
luonnostaan kasvaneita puita  on  jätetty tien pientareelle. 

Metsien iän, puulajisuhteiden  ja rehevyyden  vaihtelut antavat rytmiä selännetaipaleil
-le.  Päätiet  ovat Suomessa vielä uusia, mutta niidenkin varteen pitäisi kehittää sitä 

sadan vuoden kuluttua näkyvää vanhaa puustoa, joka olemassaolollaan linjaa tien 
paikalleen. Tällaista puustoa voi avointen tilojen yksittäispuiden ohella olla myös  met

-sätaipaleulla.  Tien  varteen voi hakkuidenkin yhteydessä jättää ildpuita kasvamaan. 
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Turun tiepiirin teiden varsilla 
ovat komeat männyt yleisiä yk-
sittäispuita. Perniö Lapparla. 

Lounais-Suomen tammet kuvas-
tavat majesteetillisina seudun 
vanhaa kulttuuria. Rauhoitetut 
tammet Taivassalon Muntissa. 
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Jämijärvellä  kasvaa omenapuu 
tien varressa.  Se on  harvinainen 
tieympäriStössä. 
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Tienvarsikasvililsuuden tyylit  eri  milj öötyypeissä 

Päätiet  ohittavat usein paikkakunnat joko etäältä  tai "takapihan"  puolelta. Tällainen 
 on  tilanne Turunkin tiepiirissä. Usein päätien varteen jäävät pellot ovat vähitellen 

pusikoituvia epäsiistejä odotusalueita. 

Kasvillisuudella voidaan luoda mielikuvaa taajaman läheisyydestä. Valitsemalla eri 
tyyppisiä istutustapojaja kasvilajeja voi tien lähistön miljöötyyppiä vaihdella miltei 
rajattomasti. 

Muotoistutukset  eli säännölliseen kuvioon tehdyt istutukset sopivat yleensä laajemmin 
käytettynä  vain taajamaympäristöön.  Keski-Euroopan pohjoisosissa kujanteet seu-
dullisten teiden varsilla ovat yleisiä. Suomessa ne sopisivat etenkin Varsinais-Suo-
meen, jossa maiseman  ja  ilmaston edellytykset parhaiten vastaavat Keski-Euroopan 
piirteitä. Täällä  on  myös kautta aikojen omaksuttu erilaiset puutarhataiteen vaikut-
teet ensimmäisenä Suomessa. 

Luonnonmukaisuutta  tavoittelevat istutukset sopivat miltei mihin tahansa, mutta eri-
tyisesti maaseudulle. Niillä voi korostaa maiseman eri tekijöitä tieympäristössä, puro - 
notkoja, kalliokumpareita, metsänreunoja, järvenrantoja, kosteikkoja  jne. Ne ovat 
hoidon kannalta edullisia, koska oikein valitut, paikalliset lajit viihtyvät  ja  kukoista-
vat itsestään eikä jonkin yksilön häviäminen ryhmästä edes näy. 

Luonnonkasvillisuuden  säilyttäminen  on  aina edullista. Luonnonmukaisella viherra-
kentamisella tiemaisema sopeutetaan mandollisimman hyvin viereiseen luonnonmai-
semaan.  Mm.  Oulun tiepiiri  on  viime aikoina kehittänyt menetelmiä luonnonkasvilli-
suuden käyttämiseen tierakennuskohteissa. 

Kasvillisuuden suojavaikutus 

Turun tiepiirin alueella  on suojakasvillisuutta  istutettu useimmiten meluvalleille  ja 
melualueelle.  Perinteiset kuusiaidat tonttien ympärillä suojaavat tuulen lisäksi myös 
tien häiriöiltä. Kasvillisuutta voi käyttää hyvin monipuolisena suojana. 

Kasvillisuus voi toimia esteenä, joka ohjaa  lumen kinostumista.  Esteen täytyy sijaita 
hieman etäämpänä tiestä,  sillä  lumi kasautuu esteen ympärille. 

Thulisuojana  kasvillisuus voi toimia esim. pehmenthmässä jyrkkiä tuulisuuden muu-
toksia metsäiseltä alueelta avoimelle tultaessa. Tällöin kasvillisuusalueet voivat tukeu-
tua esim. pieniin peltosaarekkeisiin, puronvarsiin  tai  vastaaviin. 

Kasvillisuus mainitaan aina melusuojauksen yhteydessä.  Sillä  ei kuitenkaan ole  maj-
nittavaa suojavaikutusta.  Tehokkuus perustuu enemmänkin näkösuojaan - kun melu- 
lähdettä ei näe,  se  ei ärsytäkään niin paljon. 

Pölysuojana  kasvillisuus toimii hyvin. Tähän pitää valita iso-  ja pehmeälehtisiä, epä-
puhtauksia  kestäviä lajeja. Tehokkain vyöhyke  on  tiivis  ja monikerroksellinen.  Havu-
puut eivät yleensä kestä epäpuhtauksia hyvin, koska ne uudistavat neulasensa har-
voin. 

Välikaistalle  sijoitettu tiivis pensaskasvillisuus toimii myös vastaantulevien autojen 
valojen häikäisysuojana. Kallioleikkausten alapuolella kasvillisuusvyöhyke voi osal-
taan toimia suistuvan ajoneuvon vauhtia hidastavana törmäyssuojana. 

Optinen ohjaus  

Tien  varren kasvillisuus ohjaa sekä tielinjaa että ajajan katsetta. Loogisissa paikois-
sa  se  kertoo ennakolta tien suunnan  ja  lisää siten turvallisuutta. Harjanteella olevan 
kaarteen kertoo tien reunan puusto  jo  paljon ennen kuin itse  tie  näkyy. 

Avoimilla alueilla puita  ja puuryhmiä  pitäisi pyrkiä sijoittamaan  vain  tien linjausta 
tukeviin kohtin Liittymän lähellä saa olla sellaisia yksittäisiä runkopuita, jotka eivät 
estä näkyvyyttä. Niillä saattaa olla jopa turvallisuutta lisäävä vaikutus, kun ajaja 
pystyy niihin suhteutettuna arvioimaan lähestyvän ajoneuvon etäisyyttä  ja  nopeutta.  

Tien  varren kasvihisuus eri luokkaisilla teillä  

Tien  varren kasvillisuustyypit vaihtelevat eri luokkaisilla teillä. Mitä suuremmasta 
väylästä  on  kysymys, sitä kauempana tiestä  on kasvullisuuden turvallisuussyistä 

 oltava. Tällaisilla väylillä myös nopeudet ovat niin kovat, ettei kulkija edes ehdi 
havaita pieniä yksityiskohtia. Mitä pieniluokkaisemmalle tielle tullaan, sitä enem-
män tien varsilla  on  vaihtelua. 
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Miltei kaksi kilometriä pitkä koi-
vukujanne johtaa Köyliön kir-
konkylästä Kirkkosaareen.  Ku-
janteen  muodostama tila  on  ko-
mea  ja  ehdottomasti säilyttämi-
sen arvoinen.  Se  edellyttää 
puuston uusimista jossakin vai-
heessa.  

Talon pihapiiriä  rajaa kuusiai
-ta.  Se on  tehokas suojavyöhyke 

 ja  raja  tietä vasten. Huittinen, ks  
41. 

   

Yksittäispuu  ohjaa katsetta tien 
 mutkassa.  Se  rajaa korkealla 

penkalla olevan tien visuaalista 
tilaa tukevamman runtuiseksi. 
Lauttakylästä Punkalaitumelle 
johtava  tie. 

 



TIEN VARSIEN  KAS  VILLISUUDEN  HOITO 

Ympäristön näkyvä hoitamattomuus esim. taajamien lievealueilla antaa kielteisen 
mielikuvan  koko paikkakunnasta. Pensaikkoa ja teollisuushalleja puskevat  pellot 
eivät ole kaunista katseltavaa. Tällaiset alueet ovat valitettavasti edullisten liiken-
neyhteyksien vuoksi keskittyneet juuri pääteiden varsille. 

Taajamien tulisi ryhdistäytyä kasvojenpesuun kaikkialla erityisesti sellaisilla seuduil-
la, joilla matkailulla, lomailulla  ja virkistyksellä  on  merkittävä osuus. 

Ensimmäisenä kannattaisi katsoa juuri sisääntuloteiden varsiin, mutta paljon laajem-
min kuin pelkälle tiealueelle. Tällaiset hankkeet vaativat aina useiden tahojen sauma-
tonta  ja peräänantamatonta  yhteistyötä. 

Pientareet 

Nurmisiementä  kylvetään kaikkiin pientareisiin maisema-  ja miljöötyypistä  riippu-
matta. Turun tiepiirin rehevillä mailla  se  usein onkin  varsin  sopiva. Karuilla  kan-
kailla  tämä räikeän vihreä nurmetus  on  häiritsevän näköinen. Selvä tarve  en  tyyp-
pisten, etenkin kuiville kasvupaikoille sopivien  ja kukkakasveja  sisältävien siemen-
seosten kehittämiselle  on  ollut  jo  vuosia. 

Pientareille  kylvetty nurmi  on  käytännössä toiminut pohjana alueen olosuhteisiin 
paremmin sopivalle kasvillisuudelle. Lopputulos  on  onnistunut, mutta toteutuu 
hitaasti. Nopeampi  tulos  on  saatettu saada,  jos piennar  on  jätetty paljaaksi,  sillä 

 silloin alueen luontaiset, usein aremmat kasvit eivät ole joutuneet kilpailemaan 
rehevän heinikon kanssa. Tyydyttävän tuloksen voisi kuitenkin saada aikaan paljon 
nopeammin, kun voitaisiin käyttää heti oikeita siemenseoksia. 

Erilaiset kuivan paikan nättyheinien  ja  kukkien seosmateriaalit olisivat toivottuja 
karuimmille alueille. Tiepiiri voisi nykyisistä, hyvin kehittyneistä vastaavista niityistä 
kerätä sopivaa siemenmateriaalia omaan käyttöön. Niittyjen kasvualustan  on  oltava 
laihaa. Multa  on nuityn  herkille kasveille liian voimakasta. Savikoita lukuunottamatta 
alueen oma pohjamaa soveltuu parhaiten niityn pohjaksi. 

Erityiskohteissa  tulisi ympäristön niityn lajisto saada kasvamaan tienkin pientareilla. 
Tällaisia paikkoja ovat esim. arvokkaat perinnemaisema-alueet, joissa tienvarsinur-
metuksen lajisto voi pahimmillaan levitä herkille arvoalueille. 

Tienvarsiniityt  ja  niiden hoito 

Tienvarsiniityt  ovat viime vuosina olleet merkillepantavan komeita  ja kukoistavia. 
 Tähän vaikuttavat kunkin kesän säät, kuten kesällä  1994,  jolloin heinäkuun alussa 

loistivat sekä heinäkuun että kylmänä pysyneen kesäkuun kukkijat. 

Tienvarsien niityt ovat arvokkaita,  sillä  avoimet, kuivat kasvupaikat alkavat muual-
la maisemassamme olla uhanalaisia.  Tien pientareet  ovat usein kuivien ketojen 
lajistolle sopivia. Juuri kedot ovat uhanalaisimpia.  Tien varsista  saattaa  tulla ketola-
jiston  viimeisiä elinympänstöjä. 

Tärkeä tekijä  on nilttyjen  oikeaan ajoittuva leikkaaminen. Riittävän harvoin tehtävät 
 ja siementen  kypsymisen jälkeen ajoitetut niitot takaavat siemenmateriaalin pääsyn 

maahan  ja  uuden kukinnan taas seuraavana vuonna.  Tien  varsi vaikuttaa huolitellul
-ta,  kun reima niitetään leikkuuterän leveydeltä useammin. Taempana olevan niityn 

voi niittää harvemmin. 

Luonnonmukainen maanpeitekasvillisuus  

Aina  eivät heinä-  ja kukkaniityt  sovellu tien varsille. Esim. harjujen leikkauksissaja 
pehmeillä dyynihietikoilla  on  maata sitova luontainen kasvillisuus tarpeen. Erilaiset 
varvut, kuten sianpuolukka, kanerva  ja variksenmarja  sitovat hyvin tällaisia alueita, 
mutta juurtuvat suhteellisen hitaasti. 

Luontainen metsän pohjakasvillisuus tarvitsee myös luontaisen kasvualustan.  Mul-
lan  tuominen tällaiselle alueelle tuhoaa varvuston kasvumandollisuudet. 

Luonnonkasvillisuuden  kiistaton etu  on  sen helppohoitoisuus  istuttamisen jälkeen. 
Hoitoa ei liikenneturvallisuuteen liittyviä raivauksia lukuunottamatta juuri tarvita. 

Kasvillisuuden siirtäminen kasvuturpeineen esim. avatun tielinjan kohdalta penkeree
-seen on  nopea istutuskeino. Tästä  on mm.  Oulun tiepiirissä kerätty kokemuksia. 
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Tien  varsien raivaus  

Tien  varsien pensaikkojen raivaus tehdään liikenneturvallisuussyistä, mutta samalla 
 se siistii  maisemaa huomattavasti. Viime vuosina  on  joillakin piirin alueilla raiva-

ukset säästösyistä tehty joka  kolmas  vuosi, mikä tienvarsimaiseman kannalta  on 
 selvästi liian harvoin. Alempiluokkaisilla teillä tien varsien raivaus  on  paikoin tehty 

epäsiististi repien  ja  niin, että puusto  on  jäänyt reunaojan pohjalle puolimetrisiksi 
keihäiksi. Tällaiset tien varret ovat erittäin rujon näköisiä. Terävät pitkät kannot 
ovat onnettomuustilanteissakin vaarallisia. 

Reunametsien  hoito  

Tien  varsien raivauksien yhteydessä  ja  etenkin yhteistyössä viereisen alueen  met-
sänomistajan  kanssa  on tiemestaripiireillä  mandollisuus vaikuttaa suuresti tien il-
meeseen. Yksittäin  tai  liian pieninä ryhminä monilajisena jatkuva metsänreuna 
vaikuttaa sekavalta. 

Reunametsiin  tulisi kehittää riittävän laajoja, yhtenäisiä alueita, joissa yksi puulaji  on 
 vallitseva. Yhtenäisen vaikutelman aikaansaamiseen saattaa riittää tielaitoksen hal-

lussa oleva alue,  sillä puustovyöhykkeen  ei tarvitse olla syvä. Lajin tulee kuitenkin 
jaksoittain vaihdella. Metsien reunoille voisi kehittää myös vaihtelua maisemallisesti 
sopivin paikkoihin, esim. havupuuston sekaan voisi jättää kasvamaan lehtipuita yk-
sittäispuiksi  tai  tien suuntaisiksi vyöhykkeiksi esim. puronvartta  tai  suota ilmentä-
mään  tai  taempana  olevan kalliorinteen  tai  metsäaukion  edustalle. Näin tien varren 
maisema vaikuttaa eheältä, yhtenäiseltä  ja  kuitenkin mommuotoiselta. 

Metsien reunoille tulisi kehittää vahva puustovyöhyke, jonka annettaisiin jäädä kas-
vamaan kulissipuustoksi myös taustan metsien hakkuiden yhteydessä. Suomen päätiet 
ovat niin uusia, ettei niiden varsilla vielä kasva vanhoja puita juuri muuten kuin 
sattumalta. Siksi metsäosuuksien ilme  on  usein hyvin lattea. Olemme juuri nyt  kas-
vattamassa  tien varsille tulevaisuuden merkkipuita. 

Harvinaisempia puita  ja puuryhmiä, esim.  seudun luontaisia jalopuita voitaisiin tär-
keillä alueilla ottaa esille raivaamalla niiden ympäristöä. Koivikotkin ovat Länsi- 
Suomessa harvinaisia, koska niiden luontaiset kasvupaikat  on  raivattu peiloiksi. Koi-
vujen vaIkeita  runkoja  voisi tuoda näkyviin alaoksia silmän korkeudelle asti karsimal-
la  ja harventamalla.  Vaikeat  rungot  tien reunoilla rajaavat tien tilan selkeäksi  ja 

 lisäävät pimeällä tien hahmottuvuutta. 

Rantavyöhykkeen  hoito 

Vesistön rantavyöhyke  on  herkkä maisematilojen saumakohta. Maanomistajilla  on 
 mandollisuus saada ympäristötukea vesistöjen rantavyöhykkeiden maisemanhoi-

toon. 

Laajan, avoimen vesistön rannan  ja  tien väliin tulisi jättää suojapuustoa erottamaan 
 ja  rajaamaan eri maisematiloja. Puuston lomitse tulisi kuitenkin avautua näkymiä 

vesistön puolelle. Etualan puusto kehystää vesistönäkymää  ja  antaa sille syvyyttä. 
Vesistöranta  on  aina tutkittava tapauskohtaisesti,  sillä  puron-, joen-, järven-ja  meren- 
rannoilla tavoiteltu tyyppi voi olla erilainen. 

Pengertiet 

Pengertiet  ylittävät avointa vesistömaisemaa. Turun tiepilrin alueella pengerteitä  on 
mm.  saaristossa sekä esim. Köyliönjärvellä. 

Pengertien luiskia  tulee pitää puuttomina, jotta avoimet vesistönäkymät säilyvät. Avoi-
men tilan niittykasvillisuutta penkereillä voi mainiosti olla. Samoin tulisi hoitaa vesis-
tösiltojen maapenkereitä, mikäli ne työntyvät vesistömaiseman puolelle. 

Yksittäispuiden  hoito  

Tien  varsien yksittäispuut ovat arvokkaita. Vanhat puut ovat kaikkein arvokkaimpia, 
joten niihin  on  suhtauduttava asiaankuuluvalla kunnioituksella. Tammet  ja  männyt 
elävät yleensä vanhimmiksi. 

Kaikki tien parannustyöt, linjauksen muutokset, korotukset  ja pinnoituksen uusimiset 
 on  tehtävä niin, että puut eivät vaurioidu. Puiden leikkaukset ovat aina ammattilaisen 

työtä. Yleisin virhe  on  liikenteen vaatiman tilan yliarviointi.  Tien  varren arvopuiden 
kohdalla  on  mitoituksen  normeista luovuttava. Vähäliikenteisillä teillä voi kookkaista 
puista varoittaa liikennemerkillä puiden karsimisen sijaan. Turun kaupunki  on  käyt-
tänyt tällaisia liikennemerkkejä. 
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Tien  reunapuustoa  on  katkottu 
 paikalla ilmeisesti aikaisemmin 

sijainneen puhelinlinjan vuoksi. 
Puutorsot olisi parempi katkais-
ta juuresta. Niiden sijalle voi 
myöhemmin kasvattaa uusia 
maisemapuita. Muurla. 

Korkeat kuuset muodostavat hie-
non tilan tielle  ja  korostavat 
mäkien jylhiä muotoja. Vamma-
la. 
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Männyn oksisto luo katon tielle. 
Avoimen tilan reunassa kasvavia 
vanhoja puita tulee kunnioittaa 

 ja  hoitaa huolella. Somerniemi. 
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Vt  1 Helsinki -Turku, "poikkitie  ja 
kulttuurimaisematie" 

Maisemarakenne  

Turun tiepiirin  raja  Uudellemaalle  on  Etelä-Suomen 
rannikon laajaa selännealuetta, joka jatkuu Tammelan 
ylängöltä rannikkoa kohti. Ylängöt ovat kallion patoa- 
vien kynnysten vuoksi myös järviseutuja. Suomusjär

-yen  ja Muurlan selänteet  ovatkin  koko  tiepiirin alueen 
järvirikkainta seutua. Ylänkö  on kallioperän ruhjeisuu-
desta  johtuen pienipiirteistä. Maisema  on  vaihteleva  ja 
mosaiikkimainen.  Pienet peltokuviot, mäet, järvet, suot 

 ja  harjut vaihtelevat. 

Salosta Turkuun valtatie  1  eli Ykköstie kulkee ranni-
kolle laskevien jokilaaksojen  ja  niiden välisten selän- 
teiden poikki. Seudun paikoin voimakasmuotoinen mai-
semarakenne  on  selkeästi havaittavissa.  

Tien  kuvaus 

Lahnajärven  monipuolinen palvelu-  ja levähdysalue 
 on järviylängöllä.  Huoltoasema rakennettiin aikanaan 

luonnonkauniille paikalle järven  ja  mäen väliin. Uu-
den moottoritien valmistuttua saattavat Lahnajärven 
valmiiksi rakennetut palvelut hiipua. 

Suomusjärven Kitulassa maisematyyppi  idästä päin tul-
taessa vaihtuu.  Tie  laskeutuu  alas  ensimmäiseen varsi-
naissuomalaiseen jokilaaksoon. Muurlan  ja Kitulan 

 laaksoissa  on laakeat järvialtaat savipeltojen  keskellä. 
Kitulan  ja Muurlan  välisellä selänteeliä  tie  kulkee  Kol-
mannen  Salpausselän poikki. Reunamuodostumaa ei 
tiemaisemassa havaitse,  sillä  se on  tällä kohdalla ka-
peimmillaan  ja sillä  on  pieni sahalaitos, joka käytän-
nössä täyttää tasaisen harjukankaan. 

Muurlan Ylisjärven  itäpuolella  tie on linjattu  korkei-
den  maiden  välisiin rotkoihin. Salossa  tie  laskeutuu 
Tupurinmäeltä Salonjokilaaksoon. Joen rannoille ra-
kennettu kaupunki näkyy erikoisena kattomaisemana. 

Halikon kirkonseutu  on  kulttuurimaisemaa. Tielle nä-
kyy ketomäkiä, joilla usein  on muinaisjäännöksiä,  lm-

navuori, kartanoita puistoineen  ja kujanteineen,  joki-
varren laitumia  ja vaurasta viljelymaisemaa.  

Salon Tupurinmäki  ja Paimion Rivonmäki-Valkojan
-nummi ovat suuria pohjois-etelä -suuntaisia moreeni-

muodostumia, joita seudulla  on  paikka paikoin. Niiden 
laelta avautuu tielinjaa pitkin laajoja näkymiä vierei

-sim  avoimiin peitolaaksoihin. Keskikesällä näkymät 
ovat huikeita vastakohtia, kun metsien kuusikot kehys-
tävät eri värisiä, auringon valossa kyipeviä rypsi-,  hu-
najakukka-, auringonkukka-, juurikas- ja viljapeltoja. 

Paimion länsipuolelia tienvarsimaisema  on pienipiir-
teisempää.  Linjaus kulkee myös lähempänä merta. Asu-
tusvyöhykkeet seurailevat tien varren kumpareita. Piik-
idän keskusta  on  rakentunut joen varteen. Rautatiease-
man tavarapiha varastoineen avautuu suoraan tielle  ja 
Piikkiönlandelle.  

Nykyinen ykköstie  on  jo  osittain jäänyt "kakkosväy-
iäksi", kun moottoritieosuus Piikkiön Tammisillasta 
Paimloon  on  jo  otettu käyttöön. Moottoritie  on  suun-
nitteilla  koko osuudeitaan  Turun  ja  Uudenmaan tiepii-
rien alueella. 

Maiseman arvot 

Maiseman voimakkaat muodot  ja  niiden näkyminen 
maisemassa  on  erikoinen  ja  arvokas piirre. Varsinais- 
suomalainen kulttuurimaisema näyttäytyy myös  pää- 
tietä kulkevaile.  Tie  kulkee Uskelan- Halikonjoen laak-
son  ja Paimionjokilaakson  valtakunnallisesti arvokkai-
den kulttuurimaisema-alueiden poikki. Kulttuurimai-
semaa  on  myös nimettyjen maisema-alueiden ulko-
puolella. Laaksojen maisemakuva  on  kypsynyt  ja  va-
kiintunut maisemarakenteen edellytysten mukaan. Nä-
kymät avoimlin laaksoihin  ja  rakennettuun kulttuuri- 
ympäristöön ovat arvokkaita.  

50-luvun alussa rakennettu  tie  leikkaa ajan rakenta-
mistavalle tyypillisesti maisemaa hyvin suoraviivaisesti. 
Yleensä tällainen tien linjaus ei sovi pienipiirteiseen 
suomalaiseen maisemaan. Etelärannikon maiseman 
mittakaava  ja  rytmi  on  kuitenkin sellainen, että maise-
man suuntautuneisuuden poikki kulkevan suoraviivai-
sen tien voi sanoa jopa korostavan maiseman piirteitä. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Ykköstietö  on  parannettu rakentamalla ohituskaistoja. 
Ne  on  aina sijoitettu ylämäkiin.  Tie on  ajajan kannalta 
looginen  ja  luotettava, kun selänteen havaitessaan tietää 

 jo  ennalta ohituskaistan sijainnin. Uuden moottoritien 
valmistuttua ohituskaistat mandollisesti puretaan. Ny-
kyiset tien käyttäjät kokevat ohituskaistat tärkeiksi tur-
vallisuutta  ja  mukavuutta lisäävinä. Mikäli kaistat Pu. 
retaan, niiden käytössä ollut alue pitää palauttaa sellai-
seksi, mikä  se on  ennen rakentamista ollutkin: metsä 
metsäksi  ja  pelto pelloksi  tai  avoimeksi niityksi. Pahin 
mandollinen seuraus purkamisesta  on  tien reunojen pu-
sikoituminen avoimessa viljelymaisemassa. 

Ykköstie  halkaisee Suomusjärven Kitulan taajamaa.  Sin
-nikkäiden tienylittäjien  esteeksi tien keskelle  on  pysty-

tetty hirviaidan näköinen verkkoaita. Liikenteen siirty-
essä moottoritielie aidan voi purkaa,  ja taajamaa  voi 
lähteä kehittämään kokonaiseksi. 

Paimionjokilaaksossa ykköstie  halkoo valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuurimaisemaa. Laakson kapeimmalla 
kohdalla  on  tien varteen  tullut  teollisuutta, huoltoasemia 

 ja  tiepiirin levähdyspaikat. Ne kaikki tukkivat muuten 
avointa jokilaaksoa. Pääliikenteen siirtyessä moottori- 
tielle voitaisiin levähdyspaikan tarve punmta erikseen. 
Vähintäänkin pensasistutusten poistaminen  ja  puuston 
reilu harventaminen  on  tärkeää avoimessa maisemassa. 

Seudun jokilaaksot ovat vallitsevien tuulien suuntaisia 
 ja  tuuli saattaa helposti yltyä niissä kovaksi. Jokilaakso-

ja voisi katkoa poikittaisilla kujanteilla. Tällaisia voisi 
esim. koeluontoisesti istuttaa päälikennevirroilta sivuun 
jäävän vanhan ykköstien varteen, joka kulkee jokilaak-
sojen poikki eli tarvittavien tuulensuojavyöhykkeiden 
suuntaisena. Sopiva kokeilukohde olisi esim. Lempilän-
Purilanjokilaakso Halikossa. 

Piikkiön ratapihan  ja  varaston eteen  on  tien varressa 
luontaisen näköisesti nousseita koivuja. Aihetta voisi jat-
kaa istuttamalla ratapihan edustalle puurivin esim. leh-
muksesta, joka rivistöllään sulkisi näkymät varastoalu-
eifle  ja kehystäisi  kauniisti Piikkiönlandelle  ja Kuusis. 

 ton  linnan raunioille avautuvaa näkymää. 

Pienet, konkreettiset toimet Paimionjokilaaksossa  ja P11k-
kiössä  voi toteuttaa heti. Kitulan aidan voi poistaa uu-
den Ykköstien valmistumisen myötä. Muut ehdotukset 
voi toteuttaa pitemmällä aikavälillä. 
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1. Tupurinmäeltä  avautuu näkymä  Salon  katoille.  Tien  var-
ren  puustoa kannattaa harventaa näkymää kehystäviksi yk-
sittäispuiksija puuryhmiksi.  

2. Salon  länsipuolella Ykköstien varressa  on  vanha Majalan 
kestikievari.  

3. Halikon Rikalanmäki  näkyy Ykköstielle. Mäellä  on  rau-
takautinen kalmisto.  

4. Ykköstie  halkoo etualalla näkyvää laaksoa. Näkymä Wiu-
rilan kartanolle johtavalta tieltä.  

5. Ykköstien suoraviivaisuus komstaa  maiseman jylhiä muo-
toja.  

6. Tuorlan  kartanon rakennukset näkyvät Ykköstielle.  Tien 
 varren puustoa pitäisi harventaa,  sillä  näkymä kartanolle  on 

 arvokas. 
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Vt  8 Turku-Pori-Vaasa  "länsirannikon  tie"  

Maisemarakenne  

Valtatie  8 erkanee Raisiosta länsirannikkoa  pitkin poh-
joiseen. Turun pohjoispuolella  se  kulkee Mynämäelle 
asti etelärannikon jokilaakso-selänne -maisemassa.  My-
nämäen  pohjoispuolella  tie  nousee Lapijoen-Laitilan 
ylängölle, jolla  se  kulkee  ensin harjua,  sitten moreeni-
selänteitä pitkin. Laitilan tasangolla  tie  kulkee harjun 
tuntumassa. Laitilasta Luviaan tien linjassa  on  etsitty 
selänteitä. Merkittävimmät laaksot ylitetään kapeikoista 

 ja  kumpareita pitkin. Luvialla Kokemäenjokilaaksossa 
 tie  kulkee alavalla tasanteella. Porin pohjoispuolella 
 tie  nousee Pohjois-Satakunnan ylänköalueelle  ja  jat-

kaa  sillä  tiepiirin rajalle asti.  

Tien  kuvaus 

Linjaus  on 50-60-lukujen suunnittelutyylin mukainen, 
jäykkä  ja  suora. Seudun maisemakin  on  yleensä melko 
suurpiirteistä, joten  tie  ja  maisema eivät ole suuressa 
ristiriidassa keskenään.  

Kustavin  tien risteyksen jälkeen  tie  ylittää laakean 
selänteen. Alueen nimi, Metsäkulma, kertoo  sen  luon-
teen. Alkutaipaleellaan  tie  seuraa katkonaista selänne-
jaksoilla näkyvää harjua. Laaksoista harju  on hioutu-
nut  pois muinaisten meren aaltojen mukana  tai peitty

-nyt meren pohjan savikoihin. 

Masku 

Maskun Humikkalan harjusta  on  ihminen vienyt miltei 
 kaiken  soran Turun rakentamiseen. Jäljellä  on vain poh-

javesilampia,  jotka vähäjärvisellä seudulla ovat paik-
kakuntalaisten suosittu uimapaikka, "Maskun  Rivie-
ra". 

Maskun  kirkonkylä  on  rakentunut samalle harjujaksol
-le Maskunjoen  varteen. Kankaisten kartanolinna kät-

keytyy puuston keskelle jokivarteen. Maskun kirkon-
kyläkin  jää reunavyöhykkeen suojapuuston  taakse nä-
kymättömiin.  Tien  oikealla puolella laakson kupeessa 

 on  muinainen linnavuori,  jolta  on  vartioitu vesireittiä. 

Muinainen meri näkyy Maskun tien reunoilla kallioi-
den pyöreinä,  veden hiomina muotoina.  

Nousiainen 

Nousiaisten Nummenkylä  on Hirvijoen  kupeessa ma-
talalla kumpareella, laakson reunaterassilla. Kylän edus-
tan peltoaukea  on  tavanomaista laajempi,  sillä  se on 

 kanden murroslaakson risteyksen nihjekohdassa. Num-
menkylän pohjoispuolella  on  kaunis Kaitaraisen rykel-
mäkylä. 

Mynämäki 

Ennen Mynämäkeä ylitetään vielä laajahko selänne. 
Suunnitteilla olevan HAKU -tien (Halikko-Kustavi)  lm-
jaus  ylittää valtatie  8:n  tällä selänteellä. Mynäjoen laak-
so  on  tien varressa laaja  ja  on  saanut keskellensä  mit-
taisensa  kirkon. Kirkon hahmo näkyy maamerkkinä 
kauas eri suuntiin. 

Kirkonkylän pohjoispuolen selänteellä  tie  seurailee  har-
jujaksoa.  Tien  vierellä näkyy suuria sorakuoppia.  Har-
jun  ehjät jaksot ovat valtavia kivilouhikkoja. 

Laitila  

Selänteen  jälkeen saavutaan Laitilan aukealle, laajaan 
rengasmaiseen tasankolaaksoon. Laakson halkaisee 
harju. Laitilan tasanko  on  ilmeisesti sulaan rapakivimag-
maan syntyneen rengasrakenteen keskiosa. Rakenteen 
reunat näkyvät toisiaan seuraavina laaksojen  ja  hurjan- 
teiden kehinä. 

Laitilan ympäristö kuuluu valtakunnallisesti arvokkai
-sun  maisema-alueisiin. Seudun kylät ovat omaleimai-

sia nauha-  ja ryhmäkyliä.  Laakson matalila harjanteil-
la  on  ollut  jo  esihistoriallista asutusta. Vanha  tie on 

 kulkenut harjulla. Harjun molemmilla puolilla savikko 
 on  ollut "kuopalla". Lansipuolen painanteeseen  on  syn-

tynyt suo, itäpuolen vesiallas  on laskuojia syventämäl-
lä kuivatettu  pelloksi. 

Valtatiekin  seuraa harjua. Vielä nimenä näkyvän  Val-
kojärven aukealle on tiepiiri  aikaisemmin suunnitellut 
palvelualueen rakentamista, josta  on  nyt luovuttu. Toi-
sena vaihtoehtona  on  nostettu esiin tiepiirin varikko-
alue Uudenkaupungin tien varrella Laitilan keskustan 
kupeessa. 

Rauma 

Laitilan  ja  Rauman välillä  on  komeat satakuntalaiset 
Ihoden  ja Unajan kylämaisemat.  Tiiviisti rakennetut 
punamullatut kylät  ja katajakumpareiden rikastamat  pd-

tomaisemat  ovat kauniita. Etenkin Unajan maisema 
näyttäytyy tielle kauniina  ja puhdaspiirteisenä.  Asian 
kääntöpuolena päätie  häiritsee kylän idylliä. 

Raumalle tultaessa  tie  sukeltaa valtavien maapenkerei
-den  ja kallioleikkausten  sisään. Selänteiden karuudes
-ta  voi päätellä meren läheisyyden. Jäljellä olevat kall-

ot muistuttavat karuudessaan  ja herkkyydessään  miltei 
saaristomaisemaa.  

Tien  varrella  on  osittain meluvalleja, mutta suuriin- 
maita osaltaan  tie  halkaisee pientaloaluetta ilman min-
käänlaisia meluesteitä. Rauman meluesteistä järjestet-
tiinkin keväällä  1994  yleinen suunnittelukilpailu. 

Rauman pohjoispuolella  tie  kulkee teollisuusalueen 
poikki  ja  jatkaa selänteitä pitkin Lapijoelle. 

Lapijoki-Eurajoki 

Lapijoella  vanha tienlinja erkanee kylän keskustaan. 
Vanhan tien kolmiaukkoinen kivisilta  on museosiltana. 
Se  näkyy vilanduksena päätien itäpuolella. 

Lapijoellaja Eurajoella  tieltä avautuu näkymä tien poik-
ki kulkevaan jokilaaksoon. Lapijoen kylä  on  idylli. 
Eurajoen suurempi taajama kääntää selkänsä tielle päin. 
Arvokkaampi maisema onkin tien länsipuolella. 

Pitkä selännetaival ennen Luviaa  on  kuin Pohjanmaata 
edeltävä selänne pienoiskoossa. Pienet pilkandukset 
kapeille peltokuvioffle piristävät maisemaa. Vanha myl-
ly  on  aivan tien kupeessa Pinkjärveltä laskevan joen 
rannassa. 
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1. Maskun  kalliot ovat pyöreämuotoisia. Ne ovat muinais-
ten  menen  rantakallioita. Kalliot säästyvär paikalle suunni-
tellussa eritasoliittymässä.  Kuva  Elina Helistén  1993. 

2. Mynämäen  kirkon katto nousee muun kylärakenteen ylä-
puolelle.  Se  hallitsee kirkonkylälle avautuvaa näkymää.  

3. Mynämäen  pohjoispuolella  tie  seuraa kivikkoista harju- 
jaksoa. Selänteelläkin  tie on  paikoin rakennettu korkealle 
penkereelle.  

4. La  itilan peltoaukealla  tien vierellä  on  harju.  Sillä  on  useita 
vanhoja tielinjoja. 

5. Unajan kyläaukea  Rauman eteläpuolella  on  komea.  Sen 
 tiivis kylärakenne, pellot  ja  katajakumpareer  ovat vaikutta-

via laajojen selännetaipaleiden jälkeen pohjoisesta tultaes-
sa.  

6. Lapijoen museosilta  näkyy valtatielle. Päätieltä  on  viitoi
-tus  sillalle.  
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Luvia 	 Merikarvia  

Luvian  edustalla oleva Luvianlanden viljelymaisema 
 on  komea. Paikannimistön viittaukset saariin  ja  tahtiin 

kertovat historiasta, joka ei ole  kovin  kaukana mennei-
syydessä. Luvian tiivis, nauhamainen kirkonkylä  on 

 pitkänomaisella Väipäremäellä peltotasangon laidassa. 
Maisema  on  voimakkaasti suuntautunutta, mutta loi-
vahkoa. 

Ennen Kokemäenjokilaaksoaja Poria selännemetsä au-
keaa parissa kohdassa murroslaakson suoksi  ja Niittu

-maan pelloiksi.  

Pori  

Porin eteläpuolen selänteet ovat niin loivia  ja  siirtymä- 
vyöhyke alatasanteelle  on  näkymiä rajaavien selänne-
saarekkeiden sisällä, ettei niiltä avaudu yhtä dramaatti-
sia näkymiä Kokemäenjokilaakson tasangoille kuin 
Porin pohjoispuolella.  Tien  itäpuolella  on  Lattomeren 

 laaja peltoaukea. Poriin tultaessa kivutaan Kokemäen-
jokilaakson suuntaiselle harjulle. Ohikulkutie sivuut-
taa kaupungin länsipuolelta Kokemäenjoen suistohaa-
rojen  ja luotojen  yli. 

Hyvelässä  tie  nousee hiekkakiven rajalla korkeana  ko-
hoavalle graniittigneissiselänteelle.  Näkymä kaupun-
kiin päin  on  vaikuttava.  Se  kannattaa säilyttää. Selän- 
teet  ovat kymmeniä kilometrejä pitkiä, valtatiehen näh-
den miltei kohtisuoria harjanteita. Kallioperässä  on  usei-
ta  perättäisiä murroslaaksoja. Maisema  on  "raidallis

-ta".  

Selännemaisemaa  jatkuu tästä eteenpäin tiepiirin rajal-
le  ja  vielä  sen  jälkeenkin Etelä-Pohjanmaalle asti. Nel-
jänkymmenenviiden kilometrin matkalla  on  tien var-
rella neljä kylää: Lankoski, Tuorila, Kuvaskangas  ja 
Honkajärvi.  Vanha Pohjanmaantie puikkelehtii uuden 
tien puolelta toiselle. Selänne  on  laakeamuotoista.  Tie 
on  suora. Maisema  on  yksitoikkoista. Edessä päin ko-
hoaa loiva mäki,  ja  kun  sen  huipun saavuttaa,  on  edes-
sä taas samanlainen loiva mäki. 

Lankoskella  suurten selänteiden vedet virtaavat Meri-
karvianjokena rannikolle. Valtatien  alla  on  koski.  Sen 

 yläpuolelle tukevalle kalliopohj  alle  rakennettu vanha 
kivisilta näkyy hyvin tielle. Silta  on  nykyisin museo- 
silta.  Tien  toisella puolella  on  komea mylly, jossa toi-
mii kahvila. Toisella puolella  on  tiepiirin levähdys-
alue. Hieman sivummalla  on  Lankosken  kartano pie-
nen peltoaukean takana. Maisema  on  pienipiirteinen  ja 

 idyllinen,  ja sen  vuoksi Lankoski  on  suosittu tauko- 
paikka. 

Tuorilan  ja Kuvaskankaan  kylät ovat laakealla kan-
kaalla. Seutu  on  syrjäisen oloista  ja  se  tulisi syrjäyty-
mään entisestaankin, mikäli Lankoskelle keskitetään 
palveluja. 

1.Luvialla  on  laajoja viljelyaukeita.  

2. Lankosken levähdysalue  on  vanhalla tielinjalla valtatien 
vieressä. Joen ylittävä museosilta  on  arvokas  osa  kokonai-
suutta.  

3. Satakunnan  ja  Pohjanmaan rajalla  on  laaja ylänköalue. 
 lie  halkoo sitä suo raviivaisena. 



Maiseman arvot  

Mynämäen  harjut ovat mielenkiintoinen geologinen 
nähtävyys. 

Laitilan aukea  on  arvokasta maisemaa. Vanhojen  tie- 
linjojen näkyminen olisi  historian  tajuamisen vuoksi 
arvokasta.  Untamalassa  vielä käytössä oleva vanha lin-
ja erkanee harjua pitkin. Toinen, kapeampi linja näkyy 
harjun kupeessa olevalla maisemanhoitoalueella. 

Rauman seudun maisema  on pienipiirteistä  ja  herk-
kyydestä karuuteen jyrkän vastakohtaisena vaihtele-
vaa. Laaksoissa näkyy vanhan kulttuurin vaikutus.  Se-
länteet  ovat karuja  ja merellisiä.  Raumalla  on  päätien 
varressa mielenkiintoisia keinotekoisia lampia, jotka 
vedenkierrätyksineen ovat osana Pitkäjärven suojausta 
mandollisilta liikennevahongoilta. Lampiin liittyvät 
kosteikkoniityt ovat tulvien  vara-alueena. Rauman  tie-
mestaripiirin  alueella  on  tien varteen palautettu van-
hat, kunnostetut, kiviset kilometripylväät. Alkuperäi-
senä tavoitteena  on  ollut pylväiden pystyttäminen  vt 
8:lla  Vaasaan asti.  Asia on  kannatettava laajemminkin. 

Porin seudun avoin maisema  ja  pohjoispuolella seinä-
nä  nouseva kallioselänne  on  komea, korostettava  maj-
sematila. 

Lankosken  maisema  on  herkkä  ja  arvokas. Yksittäiset, 
mielenkiintoiset kohteet ovat valtavalla erämaaselän-
teellä merkittävämpiä kuin rikkaanmiilla alueilla. 

Valtatie  8:n  pitkät tasaiset selännetaipaleet Varsinais- 
Suomen  ja  Satakunnan sekä Satakunnan  ja  Etelä-Poh-
janmaan välillä ovat turruttavan yksitoikkoisia. Tiellä 
kulkija tuntee siirtyvänsä  raja-alueena olevien erämai-
den kautta toiseen paikkaan. Tiejaksona tällainen osuus 

 on yksitoikkoisenakin  vaikuttava  ja rajaseutua ilmen-
tävä.  

Ongelmat  ja  suositukset 

Laitilan  Untamalassa  olevan  kulttuurimaisemapolun  tie- 
totauluihin  olisi hyvä liittää tiestön laajempaa historiaa.  

Mynämäen  pohjoispuolelle harjun  "kivimetsiin"  voisi 
sijoittaa pienen  pysähdyspaikan.  Sellainen pitäisi ra- 
kentaa ympäristöä kunnioittaen, kiviä  ja  puita kiertäen.  

Tulo  Raumalle  kallioleikkauksen  kautta ei edusta ympä-
rillä olevan karun  kalliomaiseman  herkkyyttä  ja  pieni

-piirteisyyttä.  Kauniin  maailmanperintö-kaupungm  koh-
dalla olisi päätien  portin  oltava vaikuttava.  Tieympäris

-töön  on  lähistöllä kiinnitetty runsaastikin huomiota.  Län
-siväylän  kaltainen  kallioveistos  olisi tässä tärkeässä koh-

dassa paikallaan. 

Rauman eteläpuolella  on  meneillään  Unaja-Kortela  tien- 
parannus, jonka yhteydessä tien  notkokohtia  nostetaan 

 ja  suoria  liittymiä  päätielle katkaistaan. Toimenpide ei 
ulotu  Unajan kyläaukealle  asti. Muualla maisema  on 

 pääosin metsää, joten  tienparannustoimenpiteet  eivät 
juuri maisemaa häiritse. 

Rauman pohjoispuolella kevyen liikenteen väylä kulkee 
pitkän  matkan  aivan päätien kupeessa hieman  sen  ala-
puolella. Väylä  on turvattoman  oloinen  ja  yksitoikkoi-
nen karussa  metsäisessä  maisemassa. Väylän  ja  tien vä-
liin  on  itsestään noussut jonkin verran koivun  taimia  ja 

 tiemestaripäri  on  niitä kesällä  1994  istuttanut lisää. Puus-
ton vaaliminen  on  tärkeää,  sillä  siitä kasvaa sekä suojaa- 
va  että viihtyisyyttä lisäävä vyöhyke yksitoikkoiselle  met- 

sä-  ja  teollisuustaipaleelle. Puulaji  kannattaa säilyttää 
nimenomaan  koivuna,  joka lisää  ankeaan  metsään  kult

-tuurivaikutteisuutta  ja  valoisuutta. Koivun taimet ovat 
niin pieniä, että tien  suolauksesta  saattaa koitua niiden 
kasvulle jossakin vaiheessa ongelma. Mikäli  taimia  jou-
dutaan korvaamaan uusilla, kannattaa tilalle tuoda riit-
tävän suuria  taimia,  joiden  latvus  ei joudu taistelemaan 

 suolasumussa. 

Porista Hyvelään  on  suunnitteilla noin kymmenen kilo-
metrin pituinen  nelikaistaistettava tieosuus.  Komean 

 maisematilan  hyödyntäminen  ja  säilyttäminen selkeänä 
 ja  havaittavana  on  tärkeää sekä uudella että vanhalla 

linjalla.  Tien  varteen tärkeimpien  näkymäpaikkojen 
 eteen ei pidä sijoittaa rakentamista.  

Lankosken  maisema  on  herkkä  ja  mielenkiintoinen. 
Suunnitteilla oleva suuri "täyden palvelun alue" poltto-
aineen  jakelupisteineen  saattaa tuhota  sen  luonteen. Ar-
vokkaan kohteen  ja  tierakenteiden  väliin tulee jättää 
riittävä  suojavyöhyke,  jottei idylli, jonka varaan uusi 
palvelu sijoitetaan, kokonaan katoa.  
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Vt  Turku-Tampere  "teollisuus-  ja 
tuotantomaisematie" 

Maisemarakenne  

Valtatie  9  kulkee Turun ohikulkutien pohjoispuolella 
aluksi Aurajokilaakson reunaselänteellä. Poikojalta 

 (Liedon  asemalta) eteenpäin linja seuraa Aurajokilaak-
soa, mutta hieman etäämpänä perakkaisinä vyöhykkei

-nä  jokilaaksoa rajaavien portaittaisten selänteiden  si-
sällä. Linja lähestyy Aurajokea  ja Auran  aseman koh-
dalla  se  kulkee jokilaakson yli. Aurajoen  ja Tarvasjoen 

 välissä  tie  ylittää jokilaaksojen  välisen selännevyöhyk
-keen  ja  jatkaa halki Loimaan savikkolakeuden. Lakeu-

den eteläreunalla  tie  kulkee Virttaalle jatkuvan sauma-
muodostumahaijun poikki. Tiepiinn rajan tuntumassa 
linjaus siirtyy hieman selännevaltaisemmalle Humppi-
lan tasangolle.  

Tien  kuvaus  

Tampereen  tie  alkaa Turusta vuonna  -65  valmistuneel
-la  moottoritieosuudella.  Turun ohikulkutien liittymä 

 on  rakennettua maisemaa: teoffisuusalueita  ja  täyttä- 
mäki. Linjaus ylittää Paattistenjoen Maariassa kapeas-
sa, metsäisessä paikassa. Vaikka  tie  eteläosallaankin 

 halkoo viljelyalueita, näkymiä avautuu yleensä  vain 
 ylätasanteen  pienempiin sivulaaksoihin. Lisäksi  tie on 
 usein linjattu juuri  sen  verran selänteen sisälle, että 

reunametsikön läpi ei näe.  Tien  eteläosasta Kyröön 
(Karinaisiin)  asti  jää  metsäinen  vaikutelma.  

Tien  linjaus myötäilee Turusta Toijalaan kulkevaa ra-
taa, joten tien varren taajamat ovat asemakyliä, rauta-
tieyhteyden varaan rakentuneita teollisuuspaikkakun

-tia.  

Kyrön seutu  on  jokien latva-alueita. Kyrön asema  on 
 Tarvasjoen latvoilla,  mutta  vain  puolen kilometrin pääs-

sä virtaa Aurajokeen laskeva Kaulajoki. Päätie kulkee 
jokien välisellä vedenjakajalla. Jokien alkulähteet ovat 
Oripäänkankaalta kaakkoon jatkuvalla haij ulla  ja sen 
kupeiden  soilla.  Tie  kulkee kohtisuoraan harjun poik-
ki. Harju  ja sen liepeet  ovat tuotantomaisemaa. Harju 

 on  miltei kauttaaltaan sorakuoppina, lievesoilla  on  tur-
vetuotantoalueitaja haijukankaalla  tien varressa  on  teol-
lisuutta. Harjun koillispuolella maisematyyppi muut-
tuu avoimeksi  ja  selkeäksi jokilaaksoksi. 011aan Suo-
men suurimmilla savilcoilla Loimaan tasangoila.  Tie 

 ylittää tasangolla verkkaisesti virtaavan Loimijoen Loi-
maan kaupungin reunalla  ja  jatkaa tasankoja pitkin 
tiepiirin rajalle.  Tien  varrella metsät  ja  pellot vuorotte-
levat. Avoimen  ja  suljetun tilan vaihtelu  on  paikoin 
liian nopeaa  ja vilisevää. Maisemarakenteen äärettö-
mästä  yksinkertaisuudesta huolimatta seudusta  jää  se-
kava vaikutelma.  

man  arvot 

Valtatie yhdeksän arvokkaimmat maisema-alueet ovat 
Paattistenjokilaakso  ja Aurajokilaakso,  joka tosin yli-
tetään nopeasti laakson poikki. Mellilän-Loimaan seu-
tu  on  omaleimaista  ja  avaraa lakeutta. 

Ongelmat  ja  suositukset  

Tien  varren maisema muuttuu sitä avoimemniaksi  ja 
avarammaksi  mitä pitemmälle sisämaahan kuljetaan. Eri 
jaksot ovat erilaisia: Thrun lähellä  on metsäisempi  osuus, 
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• 	 - 	Loimaan-Mellilän seudulla laajempien tuulensuojaver- 
kostojenja vesistönsuojavyöhykkeiden  kehittäminen  an- 
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1. Liedon moottoritieosuus  on  rakennettu  1960-luvulla.  lie 
kaareilee juohean  tuntuisesti laaksossa.  lien  varteen  on  jä-
tetty yksittäispuita. Ne ohjaavat ajolinjaa kaa,-teessa  ja  si-
tovat korkealla penkereellä olevaa tietä paremmin ympäris-
töönsä.  

2. Valtatie yhdeksän liittymä  Auran  aseman suunnasta.  Tien 
 vieressä kasvaa yksittäinen mänty. Avoimella pellolla ole-

valle liittymälle yksittäiset puut  ja puuryhmät  antaisivat hah-
moa  ja  auttaisivat arvioimaan etäisyyttä. Puita voisi istut-
taa myös liittymän lähelle.  

3. Loimaan seutu  on  Varsinais-Suomen lakeutta. Näkymä tien 
varrelta Loimaan pohjoispuolella.  

4. Loimaan seudun savikkotasangolla tiemaisemaa  katkovat 
pienet metsäkuviot. 





Vt  10 Turku-Hämeenlinna, "peltotie" 

Maisemarakenne 

Valtatie  10  kulkee alkutaipaleellaan Turun pohjoispuo-
lella uljaanmuotoisessa Aurajokilaakson maisemassa. 

 Liedon  jälkeen  tie  taipuu kapeaan murroslaaksoon  ja 
 jatkaa jokien välisille selänteille. Paimionjokilaakson 

 tie  ylittää tasanteella Tarvasjoen eteläpuolella. Martti-
lassa  tie  siirtyy Loimaan-Someron lakeudelle  ja  jatkaa 
sitä pitkin tiepiirin rajalle asti.  

Tien  kuvaus  

Turku-Hämeenlinna  -tie  seuraa Aurajokilaakson valta-
kunnallisestikin arvokkaaksi tunnustettua kulttuurimai-
sema-aluetta kaupungin reunasta  Liedon  kirkonkylään 
asti. Maisema  on  hyvin piempiirteistä, mutta voima-
kasta.  Sen  aallonpituus  on  pieni, mutta korkeuserot 
suhteellisen suuria. Turun ohikulkutien pohjoispuolel-
la tien sivuun  jää  Liedon Vanhalinnan muinaislinna ja 
kartanomuseo  sekä museotienä oleva  osa  Hämeen  Här-
kätietä. 

Liedosta  tie  jatkaa Aurajoen sivuhaaran Savijoen ka-
peaa laaksoa koilliseen. Lyhyellä selännetaipaleella  tie 

 ylittää Aurajoen  ja Paimionjoen  vedenjakajan  ja  jatkaa 
Koskelle asti yhä laajenevaa Painiionjokilaaksoa seu-
raillen. Suurmaiseman muodot ovat tien myötäisiä  (jo-
kilaaksot),  mutta pienemmät maiseman muodot ovat 
kohtisuoraan tietä vasten (selänteet, murroslaaksot,  oj  at, 
paikallistiestö, tilusrajat).  

Maiseman aallonpituus piteneeja loivenee mitä pitem-
mälle kuljetaan. Selänteitä  on  harvemmassa  ja  ne ovat 
matalampia, kun laajat savikot täyttävät kallioiden vä-
lit.  Koski Tl:n  maisema  on  kuin Pohjanmaalla: nauha- 
kylä  ja  laakson viljelykset jokilaaksossa, päätie hie-
man sivummalla. Maaston tasaisuuden vuoksi laakson 
reunalla, jossa  tie  kulkee,  on  paljon korpimetsiä  ja 

 soita. Metsiköiden johdosta tien maisematila  on pirsta-
leinen.  

Toisin päin ajettaessa suurmaisema tiivistyy Turkuun 
päin. Maiseman tihentymisen ohella myös asutus  ja  

1. Tien  ladan yksittäispuut sitovatpeltoaukeaa halkovaa  tie-
tä. Joen kohdalla tien tasaus  on  alhaalla.  Se  antaa vaihte-
lua muuten yksitoikkoiselle linjalle. 

liikenne tihentyvät Turkua lähestyttäessä. Liikenteen 
rytmi, ympäristön virikkeet  ja maisematilojen  muodot 
lisääntyvät  ja  aikaisemmin turtuneen tarkkaavaisuuden 

 on  herättävä. 

Maiseman arvot 

Hämeenlinnantien maisema  on  selkeä. Selkeimmillään 
 ja suorimmillaan koilhispäässään sen  kokee yksitoik-

koiseksikin. 

Tasankoseudun kirkonkylät  sijaitsevat lähellä toisiaan. 
 Tien  varrelta näkyy parhaimmillaan useita kirkonky-

liä, mikä  on  tiiviisti asutun kulttuuriympäristön omi-
naisuus. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Aavoilla savikoilla  ja  pitkissä jokilaaksoissa nousevat 
vallitsevat lounaistuulet helposti voimakkaiksi. Seudun 
tilusrajat  ja paikallistiestö  on säännömnukaisesti poik-
kisuuntainen  tietä vasten. Rajalinjoille  ja tilusteiden  var-
teen olisi helposti kehitettävissä tuulensuojavyöhykkei

-tä.  Avoimessa maisemassa tällaisista istutuksista tulee 
hyvin voimakas elementti, joten niiden tarkempi sijoit-
telu  on  harkittava erikseen. Tuulensuojavyöhykkeiden 
perustaminen vaatii laajaa yhteistyötä eri osapuolien 
kanssa. 

Seudun maisemaa kannattaa kuitenkin pitää avoimena 
niin, että kylät  ja  kirkot näkyvät tielle. Sellaiset paikat, 
joista näkyy yhtä aikaa useita kirkontorneja, ovat mer-
kittäviä  ja  hyvin tunnettuja. 

Tielinja  seurailee Turusta Koskelle Hämeen Härkätien 
linjaa. Päätienkin varressa voisi olla viitoitus Härkätiel

-le, maisematielle.  

Turun lähellä maisema  ja  liikenne "tiivistyvät". Tämän 
vuoksi tieympäristöön ei kannata sijoittaa mitään tar-
peetonta,  sillä  ajajan tarkkaavaisuus saattaa kärsiä muu-
tenkin tiiviillä  ja tapahtumarikkaalla  jaksolla.  

2. Tarvasjoella  valtatie sukeltaa suoraviivaisena horisontis-
sa näkyvän selänteen sisään. Selänne näyttää leikkautuvan 
kahtia. 
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Kt 40  Piikkiö-Naantali, Turun  ohikulkutie  eli 
 "takapihatie" 

Maisemarakenne  

Turun ohikulkutie kulkee "takamaastossa", seudulla, 
jossa rannikon dramaattinen maisema  on  enimmäk-
seen tasoittunut mäkien välisiksi kosteiksi savikkota-
santeiksi.  Tie  kulkee kanden  syvän  jokilaakson,  Aura-
jokilaakson  ja  Vähäjokilaakson  poikki.  

Tien  kuvaus  

Kantatie  40  eli Turun ohikulkutie erkanee Piikkiön 
Makarlassa  Vt  1 :ltä. Makarlan  kylä-  ja  viljelymaisema 

 on  kaunista kulttuuriympäristöä Piikkiöstä Turkuun päin 
alkavan nauhamaisen taajaman kupeessa. Makarlan jäl-
keen ohikulkutie  on  Raisioon asti Turun "teollisuuska-
tu". Ohitustie  on  aikanaan rakennettu kaupunkiraken-
teen "taakse" vanhoille takapelloile, soille  ja  metsiin. 
Ohitustien varteen ovat sitten sijoittuneet kaikkein  se-
kavimman  näköiset toiminnat, kaatopaikka, varikot, kai-
lionmurskaamo, soraa-  ja  sepelin varastoalueet,  suuret 
kauppahallit  ja  teoffisuusalueet.  Turusta säteittäisinä 
lähtevien teiden eritasoliittymät ovat nekin kuin teolli-
suuslaitoksia. Kehä kulkee melko lähellä Turkua, joten 
näitä liittymiä  on  tiuhaan. 

Turun ohikulkutie  on  viime ajat ollut työmaana, kun 
tietä  on nelikaistaistettu.  Osuuden liittymiä  on  paran

-nettuja  siltoja levennetty. Samalla kaikki siltojen, väli-
kaistojen ym. kiveykset  on  uusittu punaisella betoniki-
vellä. 

Raision kaupungin keskusta  on  tien varressa Raision-
jokilaakson kupeessa. Keskusta  on 60-luvun tyyliin 
rakennettu kaksitasoratkaisu. Rakennukset ovat suuria, 
harmaita betonikolosseja, joten tien varren teollinen 
maisematyyppi jatkuu. 

Päätie  jatkaa Naantalin suuntaan rannikon suuntaisena 
rantaselänteiden ketjun takana savikkotasangolla.  Se 
on  vielä nykyisinkin pääasiassa peltoa. Rannan  ja  rata-
varren massiivisia teollisuuslaitoksia näkyy tielle tuon 
tuosta: telakoita, öljynpuhdistamo, satama, rehutehdas. 
Naantalin kupeessa  tie  sukeltaa rantaselänteen tunne-
liin  ja  pujahtaa  ulos toisella puolella rannikon idylliin. 
Alapuolella  on  Ukko-Pekan silta, näkymät vuonosal-
mea pitkin Kultarantaan  ja  vanhalle rannan teollisuus- 
alueelle. Lomamaisema alkaa. 

Maiseman arvot 

Ohikulkutien yksitoikkoisesta maisemasta erottuu po-
sitiiviseen suuntaan  vain  kaksi maisema-aluetta,  Aura- 
jokilaakso, joka Turun ohikulkutien kohdalla  on  vielä 
ulotettu valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaise-
ma-alueen rajauksen sisään, sekä Vähäjoen-Piipanojan 
laaksojen risteyskohta Kärsämäessä.  

Ongelmat  ja  suositukset 

Raisio  

Turku  

Makarlan  kulttuurimaisema  on  jo  alkanut murentua, 
kun ohikulkutien risteykseen rakennettu huoltoasema 

 on  laajentunut. Ohikulkutien silta katkaisee laakson.  Sen 
 takana näkyy Piikkiön keskustan rakennusalueita.  Ar-  , 

vokkaan  kulttuurimaiseman  ja  tien väliin pitäisi jättää 
riittävä suojaetäisyys. Liittymät ovat ohikulkutien  ja yk-
köstien  risteyksen tapaan kiinnostavia kauppapaikkoja. pjjÖ  



Kulttuuriympäristössä tienvarsirakentaminen  on  häirit-
sevää. 

Raision keskustan kohdalla aistii vanhan kulttuurimai-
seman.  Se on  jo syrjäytynyt, sillä tasangolle  rakennetut 
massiiviset uudet rakennukset  ja tiejärjestelyt  ovat mai-
semakuvassa niin hallitsevia, että keskiaikainen kivikirk

-kokin  jää katveeseen.  

Ohikulkutien teollisuuskatumaisuuteen tulisi ottaa ak-
tiivinen ote. Tiemiljöö  on  nykyisin niin yksitoikkoinen 
takapiha, että monet valitsevat kaupungin keskustan 
kautta kulkemisen ohitustien sijaan. Naantalin laivoilta 
tultaessa  tie  toimii porttina Suomeen.  Sen  antama mieli-
kuva  on  ratkaisevan tärkeä.  Tien  varren ympäristön ko-
hentaminen tulisi tehdä tiiviissä yhteistyössä kaupunki-
en, kuntien  ja  tien varren yritysten kanssa. Tieplirin 
esimerkki voisi innostaa muut mukaan työhön. 

Tiestä tulisi kehittää positiivinen elementti  koko  alueelle 
teollisuuttakaan kätkemättä. Bulevardimainen, leveä  pää-
katu voisi olla sopiva luonne tälle tielle. Näkymiä tien 
reunoille voisi avata säästeliäästi esim. avoimille maise-
ma-alueille, jotka pitäisi säilyttää viljelyksessä. 

Kaupunkimaisuutta  pitäisi etenkin Raision keskustassa 
korostaa  ja  miltei liioitella keskustan suuren mittakaa-
van vuoksi.  

Tien parannustöiden  yhteydessä rakennetut punaiset  be-
tonikiveykset  ovat hyvin voimakas  ja  näkyvä aihe mai-
semassa. Paikoin  se  jopa kääntää siltojen alustat  "nu-
rinpäin". Signaalivärillä  merkityt alustat nousevat itse 
siltaa voimakkaammin esiin. Tämäkin piirre vaatisi tien 
ympäristön rakentamista kokonaisvaltaisesti kaupunki-
maisemmaksi. 

1. Turun ohitustie näyttää tyypilliseltä esikaupunkialueen 
väylältä.  

2. Turun ohitustietä  on  viime aikoina parannettu  mm. Kau- 
selan liittymän  kohdalla Aurajokilaaksossa. Samalla  sen  var-
teen  on  istutettu kujannepuita. Ne tulevat muuttamaan tien 
ilmettä kaupunkimaiseen, bulevardimaiseen suuntaan. 

3ja  4.  Naantalin edustalla kantatie  40 on uudehkolla  linjal-
la.  Se  saapuu kaupunkiin viljelytasankojenja rannikon  teol-
lisuusvyöhykkeen  kautta.  
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Mt 189  Naantali-Rymättylä, "sisäsaariston  tie" 

Maisemarakenne 

Luonnonmaalla  tie  kulkee maiseman rakenteen suun-
taisena,  ensin  uudella oikolinjalla selänteellä, sitten 
laaksossa. Rymättylässä  tie  kääntyy pohjois-etelä -suun-
taiseksi  ja  kulkee poikki itä-länsi-juovaisen Rymätty

-län  maiseman.  

Tien  kuvaus 

Luonnonmaan  saarella tietä  on linjattu  uuteen paik-
kaan selänteen läpi. Vanhalla linjalla  tie  tavoittaa taas 
kulttuurimaiseman. Särkänsalinen silloilta aukeaa ko-
meat näkymät merelle. 

Rymättylässä  tie  kääntyy etelään vallitsevan maise-
man suuntaisuuden poikki.  Tie  kulkee ylös  ja  alas  jyrk-
kiä mäkiä.  Tien suuntainen perspektiivivaikutelma  ko-
rostaa mäkien korkeutta samaan tapaan kuin ykköstiel

-lä,  vaikka maisema  on  täällä pienipiirteisempää. Ry-
mättylän kirkonkylä  on  kauniilla paikalla meren- 
landen  ja  järven välisellä kannaksella, Kirkko  ja  kirk-
kotarha  näkyvät komeasti pellon kautta kirkonkylän 
ohi linjatulle tielle. 

Maiseman arvot 

Rymättylän  maisema  on  vielä säilynyttä saaristolais-
maisemaa.  Se on  hyvin pienipiirteistä. Maaston korke-
uksien mukaan kulkeva  tie  säästää maisemaa enem-
män kuin uudet miltei tasoon rakenneuavat linjat. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Naantalissa Ukko-Pekan  sillan  kupeessa  on  komea nä-
köalapaikka. Päätiellä kulkevat pysähtyvät luvattomasti 
vanhalla tieuralla,  sillä ajoyhteys näköalapaikalle  tulee 
kaupungin kautta. Vanhan tien liittymän kautta ajo  on 

 estetty,  sillä tunnelin  suun vuoksi näkemäalueet jäävät 
liian lyhyiksi. Pysähtymismandollisuus olisi kuitenkin 
tärkeä myös päätieltä käsin. 
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1. Ukko-Pekan silta Naantalissa  on  nähtävyys.  Sillan  lähel-
lä  on  kallio,  jolta  avautuu huikea näkymä Naantalinsalmel

-leja  Kultarantaan.  

2. Rymättylään johtaa Särkänsalmen länsiosan yli penger
-tie. Penger  tulee pitää puuttomana, jotta esteetön näkymä 

salmelle säilyy.  

3. 1e  halkoo Rymänylän saarta pohjoisesta etelään poikki- 
maisemaan.  Tien  tasaus noudattaa maiseman paikoin jyrk-
kiäkin muotoja.  

4. Saa ristotien varren pelto -ja  metsätilkut  ovat pieniä.  Ma - 
talilla  kumpareilla  kasvaa katajaa. Hoidettu saaristomai-
sema edellyttää myös tieltä huoliteltua ilmettä. 

5. Särkänrauma Rymättylän  tien varrella  on  suosittu  kalas
-tuspaikka. Särkänsaaressa  oleva levähdysalue  on  seudun 

kauneimpia  ja  palvelee myös virkistyskäyttöä.  

6. Päätie  on linjattu  kauniisti Rymätlylän kirkonkylän ohi. 
Kirkko näkyy rinnepeltojen takana.  
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Mt 180  Kaarina-Nauvo-Galtby, "saaristotie" 
	

Maiseman arvot 

Maisemarakenne 

Saaristotie puikkelehtii  vallitsevan maiseman suuntai-
suuden poikki Kaarinasta Paraisten Kopparöhön saak-
ka. Maisema  on  voimakkaasti itä-länsi -suuntaista. 
Lenholmin saarelle tultaessa  tie  kääntyy maiseman 
myötäiseksi. Saaristotiellä  on  useita vesistöylityksiä 
silloila, lautoffla  ja  lossilla.  

Tien  kuvaus 

Kaarina-Nauvo  -tie  kulkee mantereella  vain  puolisen-
toista kilometriä. Kuusistonsalrnen silta  on  melko huo-
maamaton. Kirjalansalmi  on  leveä  ja siltakin  vaikutta-
va tien yläpuolelle nousevine rakenteineen. 

Saaristosta huolimatta tien varren maisemat ovat  met-
sävaltaisia.  Tietä vasten kohtisuorat kapeat peltolaak

-sot vilahtavat  ohi. Maisema  on pienipiirteistä  ja  sa-
manlaista. 

Paraisten ympäristö  on  voimakkaan teollisuuden  lei-
maamaa. Hessundin  rannalla  on teollisuuslaitos,  ja  kau-
pungin kehysselänteenä  on kaikkilouhoksen jätekasa. 

Ersbyn  jälkeen jatkuu metsäisten mäkien  ja viljeltyjen 
 peltojen vuorottelu. Maaston suhteelliset korkeuserot 

pysyvät huomattavina, vaikka lähestytäänkin merta. 
Sattmarkssundin jälkeen  tie  tekee voimakkaan  U-mut-
kan.  Salmen yli näkyy seuraava silta. Lenholmin saa-
ressa tielle näkyvät rantalaitumet, ikitammet  ja Lofs-
dalin  kartano landen takana. Kesäisin lehmät laidunta

-vat  rannalla, syksyisin merenlandissa  on joutsenia. 
 Maisema  on pastoraalinen. Se  onkin mukana valtakun-

nallisesti arvokkaiden perinnemaisema-alueiden luet-
telossa. 

Lillmälön  niemen kärjessä  on Nauvon lauttalaituri. 
Lauttamatka on  omalla tavallaan vaikuttavaa  matkan-
tekoa. Kulkija tuntee tulleensa saaristoon. 

Lauttasatama Nauvon  puolella  on  jylhän kallion ku-
peessa. Lillandetin saarella pienten peltojen  ja  karujen 
kallioiden vuorottelu jatkuu. Simonkylän suora  on äi-
noalla  laajemmalla peltoaukealla.  Biskopsön sillalta 

 avautuu näkymä idylliseen saaristoon kallioluotoineen. 
Itse saari hahinottuu viljelymaisemaksi, vaikka ollaan 

 jo  pitkällä saaristossa. Tihenevät salmien ylitykset ker-
tovat meren läheisyydestä. Norrströmmenin yli kulje-
taan hyvin korkealla. Saman tien saavutaan Nauvoon.  

Tie  kulkee Nauvon pienen kirkonkylän ohi. Kylän  ta-
kapiha  avautuu tielle,  sillä  tie on  uutuus Nauvon seu-
dulla, vasta vuosisadan alkupuolella rakennettu. Siihen 
asti päätie oli meri. 

Saaristotie  jatkaa Storlandetin itä-länsi -suuntaisten  se-
länteiden  ja  laaksojen poikki  ja  jatkaa välillä seläntei

-den reunavyöhykettä  pitkin. Laaksot ovat savikoita, 
järviä, soita  tai  pitkiä  ja  kapeita merenlahtia. Tieltä 
avautuu vaihtelevia näkymiä laaksoja pitkin. Maise-
makuva alkaa olla niukkailmeinen, korkeuserot ovat 
rannikkoa lähestyttäessä tasoittuneet. Maisema jatkuu 
samanlaisena Korppoon Kyrkiandetin saaressa. Gaitby 

 on loivalle kumpareelle  rakentunut idyllinen saaristo- 
kylä, jonne seudullinen  tie  päättyy. 

Saaristotien  maisema  on  läpileikkaus varsinaisuoma-
laisesta rannikkomaisemasta.  Se  vaihtelee Kaarinan laa-
joista kokonaisuuksista Korppoon pienipiirteisyyteen 

 ja kalliojyrkänteistä lempeisiin merenlahtiin.  Maise-
maa ryydittävät lehdot, tulvaniityt, katajikot, kalliot, 
yksittäiset tammet  ja  näkymät merenlandille. Tieosuus 

 on  vaihteleva  ja pienipiirteinen.  

Ongelmat  ja  suositukset 

Tietä  ja sen lähiympäristöä  on  hoidettava säilyttäen  ja 
 vaalien, kuten alueen asukkaatkin pitävät huolta omas-

ta ympäristöstään. Muutaman metrin matkalla saattaa 
tien pientareen kasvillisuus vaihtua niitystä lehdoksi  ja 
katajikoksi. Saaristotien  varteen etenkin taajamien lä-
heisyyteen  on  viime vuosina villuintynyt kasvierikoisuus, 
palsternakka. Tämäkin piirre saa tien vaikuttamaan eri-
koiselta. Erityisellä hartaudella pitää suhtautua tien  var-
ren tammiin, ikimäntyihin, pilankatajikkoihin ja ketoi-
hin. 

Päätie  kulkee Paraisten kaupungin reunan kautta. Kau-
punki ei näytä tielle parhaita puoliaan. Kalkkilouhok

-sen jätekasa  näkyy tielle. Louhos olisi miltei nähtävyys 
kaikessa hurjuudessaan. Paraisten kaupungin osuuden 
kehittäminen vaatisi tiivistä yhteistyötä kunnan  ja  mui-
den tien varren haltijoiden kanssa.  

Tie  soveltuu maisematieksi. Joissakin kohdissa lähinnä 
teollisuusalueiden yhteydessä ovat maisemanhoitotyöt 
tarpeen. 



1. Nauvon  tie on  rannikon kulttuurimaisematie. Kiemen  ta- 
ion pihapiiri  Kuusiston saaressa.  

2. Paraisilla Lenholmin laidunniityt ovat aivan tien varres-  a- 	 - -  

sa.  

3. Gaitby  on  idyllinen saaristokylä, jonne seuduilinen  tie- 
osuus päättyy.  

4. Norrströmmenin  silta  on  kaunis rakenne. Merelle  se  näyt-
tää koskemattomien rantojen väliin sijoitetuita.  

5. Meritie  Paraisten  ja Nauvon  välillä.  

6. Paraisten  ja Nauvon välisen Korsfjärdenin  yli kuljetaan 
lautalla. 
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- 	 U 	Mt 181  Kemiö-Lähteenkorva (Paimio), 
.. 	 "kylätie"  

j  .  ••5_._ 	.-.' 	 * 	Maisemarakenne 
c) 	 ______ 

., 	 - 	Paimion  puolella  tie on  rakennettu pohjois-etelä -suun - 
'v 	-' 	 . 	 taisten selänteiden rinteille.  Rannikkoa lähestyttäessä  

- 	 maiseman aallonpituus pienenee  ja  kääntyy tien suun- 
taa vasten.  Kemiön  rannikkoselänteen  jälkeen avautuu 

 _______ 	 selkeämpiä  laaksotiloja.  

Tien  kuvaus  

Kemiöstä Sauvon  suuntaan lähtevä  tie  suuntaa  Dalkar- 
byn ja  Tjudan  peltojen yli kirkonkylän  "takamaille", 
mäkisille  ja  soisille selänteille.  Pariin otteeseen  tie vi-
lahtaa  poikki kapean itä-länsi  -suuntaisen murroslaak- 

• Sauv0 -  son. Se  ylittää  vuonomaisen Rungonsalmen. Halslah
-dessa  uusi  tie on  paikoin syvässä, jyrkässä  kallioleik- 

	

_____ 	 ______ 	kauksessa.  

0 	 : 	Torikasta Ristniemeen tiemaisema  on  pienipiirteistä  ja  
C 	 seurailee vanhaa  kylätien  linjaa.  Tie  kulkee vuoroin  

L- 	 kapeissa  laaksoissa  ja  pikku  selänteillä.  Tällä  osuudel- 
ai  7 	 la on  kallioleikkauksia  onnistuttu paremmin välttämään.  

Liesniemessä  tie  seuraa viitisen kilometriä entisen  Sau- 
- vonlanden  rantaa.  Sauvon  kirkonkylän kohdalla  se  sur-

tyy  pohjois-etelä  -suuntaiseen  laaksoon  ja  jatkaa sitä 
pitkin  ykköstielle  asti. 

Maiseman arvot  

_____ 	 Tiemaisema  on  pääasiassa hyvin  hoidettua  ja  idyllistä.  
..'- 	. 	 Tie  ohittaa  Sauvon  kirkonkylän melko läheltä. Kaunis  -  ly  näkymä kylään avautuu sopivalta etäisyydeltä.  Tien  ja 

 kylän välissä  on  hoidettuja peltoja. Sekä kylän että tien 
kannalta  on  edullista säilyttää nämä pellot edelleenkin  

? 	

viljelyksessä  ja  rakentamattomina. 

	

• 	Ongelmat  ja  suositukset  

_____ 	
(.1 	 Kallioleikkausten jyrkkyys Halsiandessa  on  silmiinpis- 

__________ tävää.  Kalliosta  tihkuva  vesi jäätyy ajoittain leikkausten 
kylkiin  paksuiksi kerroksiksi.  Leikkauksia voisi jälki- 
hoitaa uusien periaatteiden mukaisiksi.  

.- 
Sauvon  tie on 70-luvulta parannettu vanhan tien tienoil-
le.  Sen  seurauksena  on  nykyisen tien varressa usein  van- 

______  han  tien pätkiä, joille  on  lähtenyt kasvamaan puustoa. 
Avoimissa laaksoissa tulisi nämäkin pitää avoimina;  kor- 

HaIsIahti '- keintaan  komeita  yksittäispuita  (mänty, tammi) voisi jät-
tää kasvamaan harvakseltaan maiseman  huippupaikkoi

-hin,  kuten pienille  kumpareille,  mutkaan suoran päät
-teeseen  ja  satulakohtiin  (tien paikka kanden korkeam-

man  mäenharjanteen  välissä). Vanhan tien  lenkkeihin 

	

______ 	 on  tehty  levähdysalueita. Niillekään  ei kannattaisi  pääs- _______________ - 	 tää  kasvamaan liikaa puustoa. Muutama  kehystävä  puu  _________ 	______ 	 riittää  ja  takaa  varjostuksen  sekä  virkistävät  näkymät  
viereiseen  kulttuurimaisemaan.  

Ijuda .!  

—1 --.--- .' __  a 

Kemjö 
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1. Tie on  linjattu Sauvon  kirkonkylän ohi kauniisti hieman 
etäämpää. Avoimet näkymät kauniiseen kylämaisemaan kan-
nattaa säilyttää. Yksittäispuut voivat paikoin kehystää nä-
kymää.  

2. lie  seuraa Paimionjoen  ja  Sauvonlanden  laaksoa. Siltä 
avautuu pitkiä näkymiä landelle. Uuden tien vieressä  on  van-
han tien lenkki, josta  on  rakennettu levähdysalue.  

3. Run  gonsalmen sillalta  avautuu näkymä vuonomaiselle 
 Kemiön  saarta mantereesta erottavalle salmelle.  

4. Vanha tielinja kipuaa mäelle, uusi linja ohittaa mäen  ja 
sen  kyläasutuksen.  Kemiö.  

5. Tielinja  myötäilee kauniisti maiseman muotoja.  Kemiö.  

6. lie  saapuu  Kemiön  keskustaan "takaa". Kirkonkylään ra-
kennettu puhelinmasto näkyy kauas. 



Kt 52  Taminisaari-Salo,  "kartanotie" 

Maisemarakenne 

Tammisaarentie  kulkee Kavilannummea lukuunottamat-
ta laaksossa, Perniön puolella  koko  ajan samassa poh-
jois-etelä -suuntaisessa laaksossa.  

Tien  kuvaus  

Kantatie  52  seurailee miltei kauttaaltaan Kuninkaan- 
tien vanhaa linjaa. Tiepiirin eli Turun  ja  Porin sekä 
Uudenmaan läänin  raja on  Tammisaaren  ja Pemiön 
välisillä selänteillä.  Näiden selänteiden valuma-alueil-
ta tuleva Kiskonjoki puristuu kapeaan uomaan Pemiön 
Tuulhatussa. Selänteen reunalla uoma putoaa korkeana 
koskena  alas Latokartanon  kulttuurimaisemaan. Selän- 
teen  reunalla kulkevalta tieltä avautuu paikoin huikei-
ta, pitkiä näkymiä peltojen keskellä olevien  maiden 
rytmittämään viljelymaisemaan. 

Tie  kulkee pitkän matkaa laakson pohjalla aivan Per -
niönjoen tuntumassa. Selänteet kohoavat laakson mo-
lemmilla puolilla. Kirkonkylän idänpuoleinen  se-
länne,  jonka kupeeseen keskiaikainen kirkkokin  on  ra-
kennettu,  on  jylhä moreenimuodostuma. Maisematilan 
tuntu  on  hyvin intensiivinen. 

Laakson kupeissa  on  tavan takaa vanhoja kyliä  ja merk-
kirakennuksia: Pakapyöli,  Perniön asemanseutu  ja  kir-
konkylä, Perniön emäkirkko  ja Yliskylän  kirkko sekä 

 Salo-Uskelan kirkko, Näse  gård,  Melkkilän, Haarlan, 
Hämeenkylän, Paarskylän, Yliskylän, Pohjankartanon, 
Ristikartanon  ja  Kankareen kartanot kulminoivat hoi-
dettua kulttuurimaisemaa. Uudempi viljelyyn liittyvä 
rakennus  on  Perniön aseman pohjoispuolelle rakennet-
tu valtava viljasiilo, joka toimintansa puolesta soveltuu 
viljaseudulle hyvin, mutta  on  sijoitettu maisemallisesti 
erittäin arkaan paikkaan.  

Tie  ja ratalinja  kulkevat vierekkäin Yliskylästä Pohjan- 
kylään. Pemiön entisen aseman kohdalla rataa  on  oj-
kaistu  kallion läpi tunnelissa.  Tunnelin ulostuloaukko 

 on  ainakin tuoreeltaan valtava haava arassa kulttuuri-
maisemassa.  Tunnelin louhintamassat  on  kasattu lähei-
sen  talon  pihapiirin reunalle. Hoitamattomina ne näky-
vät alhaalla kulkevalle tielle. 

Pohjankylässä  on  entinen, kuivattu järvi, joka useina 
keväinä palautuu tulvajärveksi. Pohjankylän pohjois-
puolella  tie  nousee Kavilannummelle  ja  ylittää kapeita 
laaksoja "eri tasossa". Kurulaaksoihin avautuvista nä-
kymistä pystyy aistimaan seudun jylhyyttä.  

Tie  laskeutuu  Salon  eteläpuolella Vähäojan laaksoon. 
Peltoja pitkin avautuu komeita näkymiä jyihille rinteil

-le  ja kallioseinäniille.  Tie on linjattu  laakson pohjalla 
kohti Toravuorta niin, että  se  hipoo vuorenseinämää. 
Kankareen kartanon ohi  tie  suuntaa  Saloon.  

Maiseman arvot  

Perniöntie  on  kartano-  ja kulttuurimaisematie.  Perniön-
jokilaaksolla olisi täydet edellytykset kuulua valtakun-
nallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Pohjois-etelä  -suuntainen  laakso  on  yhtenäinen  ja ko- 
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mea,  mutta muodostuu vallitsevilla tuuuila helposti tuu-
lensolaksi, joka vaikuttaa sekä ajoneuvoliikenteeseen 
mutta etenkin kevyeen liikenteeseen.  Tien  ja  maiseman 
luonteeseen sopisivat erittäin hyvin tietä vasten kohti- 
suorat, pitkää laaksoa katkaisevat, esim. kartanoille  ja 

 muihin merkittäviin rakennuksiin johtavat puukujan
-teet,  jotka toimisivat tuulensuojavyöhykkeinä, mutta sa-

malla juhlistaisivat maisemaa. Sellaisten toteuttaminen 
vaatii yhteistyötä eri osapuolien kesken. 

Puukujanteilla  voisi myös raa'an tuntuista viljasiilon 
ympäristöä täsmentää - rakennus  on  niin suuri, ettei sitä 
voi millään peittää.  

1. Pakapyölin  hyvin hoidetut rakennukset näkyvät tielle.  

2. Perniön kirkonkylä näkyy jokilaakson yli.  

3. Pohjois-etelä -suuntaista tietä rytmittävät taloille johta-
vat puukujanteet.  

4. Salon  lähellä  tie  kaartaa liian lähelle Toravuorta. Tilan-
ne olisi parempi,  jos  kallion  alla  kasvaisi puustoa. Maise-
matila  on  muuten komea.  

5. Perniöntie  lähtee Salosta puukujanteen kehystämänä  ja 
 taipuu suurten mäkien väliin. 



Mt 183  Perniö-Dragsfjärd, "meritie" 

Maisemarakenne 

Pemiön länsiosan  ja Kemiön  maisema  on  hyvin voi-
makkaasti itä-länsi -suuntaista. Alkumatkalla  tie  myö-
täilee maisemaa,  Kemiön  eteläpuolella puikkelehtii  se-
lännelinjojen lomitse. 

Tien  kuvaus  

Kemiön-Kasnäsin  tie  lähtee Perniön kirkonkylän koh-
dalta suoraan länteen. Liittymä  on  hyvin laakeassa laak-
sossa  ja  miltei huomaamaton. 

Nurkkilassa  ja Ylönkylässä  tie  kulkee laajemman viI-
jelyaukean halki. Viljelyalueen jälkeen  tie on linjattu 

 kapean, kurumaisen murroslaakson reunaan. Maise
-maffia avartuu merenlandelle aukeavaksi laaksoksi, jota 

 hallitsee  Ströminan  kartano.  

Strömman  kanavan kohdalla avautuu näkymiä vuono-
maiselle merenlandelle.  Strömmassa  on  laivaväylän 
vuoksi avattava silta. Vanha kanavamiljöö rakenteineen, 
rakennuksineen  ja puistoineen  erottuu idyllisenä  kult-
tuuriympäristönä  tien eteläpuolella. Kanavan jälkeen 

 tie  kulkee palan matkaa  Kolmannen  Salpausselän har-
janteella. Mäntypilariston lomasta aistii meren lähei-
syyden. 

Kemiöön  tultaessa  tie  halkoo kirkonkylän edustan laak- 
soa.  Tie on  luontevan tuntuisesti riittävän ethällä kir- 
konkylästä. Vretassa  tie pujahtaa selänteen  yli eteläi- 
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sempään  laaksoon  ja luovii  vanhaa tielinjaa seuraten 
pitkin  sen  kumpareita  ja selännesaarekkeita. Björkbo- 
dan  kohdalla maisematila avartuu laakeaksi  ja alavak-
si.  Seudulla  on  meren läheisyyden tuoma korkeusero-
jen niukkuuden tuntu. Laakso kuroutuu taas kapeikok

-si,  jonka reunalla  tie  jatkaa Dragsfjärdin kirkonkylään. 

Maiseman arvot 

Pääasiassa vanhan tien paikalle parannettu  tie  kulkee 
miltei kauttaaltaan hyvin luontevasti maisemassa. Van-
haa tietä suuremmat kaarresäteet  ja suorahkot  linjaus- 
osat  on  onnistuttu sovittamaan maisemaan suhteellisen 
hyvin,  sillä  tien suunta seuraa maiseman suuntautunei-
suutta. 

Arvokkaita maisemakohtia ovat Ylönkylän-Nurkkilan 
viljelymaisemat,  Strömman kanavamiljöö, Kolmannen 

 Salpausselän harjanne,  Kemiön  kirkonkylän kohta  ja 
Björkbodan viljelylakeus.  

1. Strömman  kartanon kohdalla  tie  kulkee vanhalla linja!-
laan mäen kupeessa.  

2. Strömman  kanavan ympäristöä hoidetaan perinteisen  puls-
tomaisena. Kanavasilta  on  avattava.  

3. Kemiön  saaren puolella  tie  seuraa kauniisti  Kolmannen 
 Salpausselän jaksoa.  

4. Kemiön  kirkonkylän kohdalla  tie on linjattu  laaksoon hie-
man etäämmäksi raajamasra. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Maantien  ja kantatie  52:n  liittymä Perniön kirkonkylän 
kupeessa  on  varsin  huomaamaton risteyksen huoltoase-
maa  ja  teollisuutta lukuunottamatta. Teollisuusalueet le-
vittäytyvät usein suhteellisen vapaasti taajamien lähi. 
ympäristöön, joten sekään ei ole liittymän  varma merk

-Id.  Liittymää voitaisiin korostaa sopivila istutuksilla, 
jotka samalla rytmittäisivät teollisuusalueiden julkisivua. 
Puulajeina voitaisiin käyttää seudulle hyvin luontuvia 
jaloja lehtipuita, esim. tammia  tai saarnia tai  yhtä hyvin 
mäntyjä, joista aikaa myöten kasvatettaisiin ryhmä har-
vassa kasvavia yksittäisiä puita. Valossa kasvavat puut 
merkitsisivät alueen taas kulttuurimaisemaksi. 
Nurkkilassa  uusi  tie  risteilee vanhan tielmjan ylitse. Van-
han linjan varteen  on  kasvanut puustoa, joka seurailee 
uuttakin linjaa. Avoimessa maisemassa puustosta voisi 
harkiten jättää joitakin yksilöitä yksittäispuiksi  ja  eten-
kin kaarteiden ulkopuolelle optiseksi ohjaukseksi. Yli-
määräinen puusto pitäisi poistaa. Mäilä puusto saa olla 
runsasta.  

Strömman  kaunis kanava-alue olisi oiva levähdyspaik-
ka, mikäli alueella  vain on  tilaa.  

Kemiön  kirkonkylän kohdalla  tie  kulkee riittävän etääl-
lä taajamasta. Tieltä avautuu näkymiä taajaman julkisi-
vuun.  Tien  varrella kulkevaa ratsastusreittiä rajaava  he-
vosaita  korostaa monipuolista kulttuurimaisemaa. Kir-
konkylän julkisivua häiritsee liian  alas viljelytasangolle 

 tuotu rakentaminen  ja  joka kirkonkylään hiipinyt uusi 
piirre, ldrkontormn kanssa kilpailevat matkapuhelinan

-tennit.  Näiden ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan laa-
jaa yhteistyötä tontinomistajien, kunnan  ja  muiden eri 
intressiplirien kanssa. 
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Mt 186 Salo-Mustio, "ruukkitie" 

Maisemarakenne  

Turun tiepiirin osuus Mustiontietä alkaa Suomusjär -
ven-Kiskon järviylängöltä.  Rajaseudun ylänkö  on  hy-
vin voimakasmuotoista, mäkistä  ja  pohjoisesta etelään 
suuntautunutta. Ylängön painanteissa  on  järviä, soita, 
suolampia  ja pienialaisia viljelyksiä. Muurlan  Kauko- 
lassa  alkavat laajat peltoaukeat.  Saba  lähestyttäessä 
kalliot muuttuvat jyrkänteiksi.  

Tien  kuvaus 

Tiepiirin rajaseutu  on  metsäistä  ja voimakasmuotoise-
na  vaihtelevaa selännettä.  70-luvulla rakennettu  tie 

 mutkittelee  ja  nousee mäkiä. 

Kiskon  kirkonkylän kohdalta päätieltä  on  aiemmin 
auennut vaikuttava näkymä Härkähaan entisen laidun-
haan lomitse järvelle. Näkymä  on  viime vuosina vali-
tettavasti kasvanut umpeen. 

Kirkkojärveen  laskevien Kavastonjärven  ja Uitmuk-
senjoen  rannoilla  on  tielle näkyviä tulvaniittyjä. Toijan 
koulu  on  kaunis vanha puurakennus. 

Uusi  tie  oikoo suoraviivaisesti kiemurtelevan vanhan 
tien mutkia suunnilleen samoilla sijoilla. Vanhan tien 
varressa näkyy Länsi-Suomelle ominaisia vanhoja ma-
talia punaisia tupia, jotka lienevät peräisin  1 800-luvul-
ta. Toijan jälkeen alkaa laajempi selännetaival, josta 
erottuu  vain Hongiston  kylän viljelyalueet. Maisema 

 on  pääasiassa moreeniselänteitä, mutta selänteiden  si-
säosissa  on harjumuodostumia  ja  soita. Kaukolan ky-
lässä Muurlassa  tie  kulkee  III  Salpausselän yli. Reuna-
muodostuma koostuu useasta perättäisestä seläntees

-tä. Tien  eteläpuolella näkyy laaja soranottoalue. 
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Kistolassa Muurlanjoen  laaksossa  on  laaja avoin  vilje
-lymaisema,  jonka eteläreunalla  on  soita.  Tie  nousee 

korkealle Pullolannummelle. Nummella  on  valtava  so-
rakuoppa,  joka ulottuu aivan tien kupeeseen. Kurjen-
pahnassa  tie  seuraa kapeita ristikkäisiä murroslaaksoja 

 ja  sukeltaa  Salon  edustan avoimelle viljelyaukealle. 
 Salon  kaupunki näkyy komeasti  pari  kilometriä leveän 

aukean takana. Näky  on  vaikuttava myös pimeällä, 
kun kaupungin valot leviävät horisonttiin. Näkymän 
kruunaa tien päätteenä oleva  Salo-Uskelan kirkko. 

Maiseman arvot  

Tiejakso  kulkee kanden selvästi erilaisen maisemajak
-son, selänne-järvimaiseman  ja  viljelymaiseman  läpi. 

Selännealueella  on  eteläsuomalaisessa maisemassa har-
vinaisia avosoita. Maiseman mittakaava muuttuu suu-
remmaksi  ja  rauhallisemmaksi  Saba  ja  merenrantaa 
lähestyttäessä.  

Ongelmat  ja  suositukset 

Ongelmia ovat selännejakson vaihtelua tuovien pieni- 
alaisten peltojen ränsistyminen  ja viljelyalueen  harjujen 
soranottoalueet. Kaukolassa  tie on 60-luvun rakennus-
töiden yhteydessä leikattu Salpausselän harjanteeseen. 
Lähistön sorakuopat ovat avanneet selännemaisemaa 
entisestään.  Tien luiskat  tulisi istuttaa männyllä harju-
selänteen korostamiseksi. 

Aarnionperän  mäeltä  ja peltoaukean  yli  Saloon  avautu-
va näkymä  on  sellainen arvo, joka tulee säilyttää.  Tien 

 varren kaarteeseen nouseva puusto tulisi sulkemaan  nä-
kymän,  joten kaikki puusto  ja pensasto  pitää raivata 
pois näkymäakselilta. Mikäli  Salon  itäinen ohitustie jos-
kus toteutetaan,  on  liittymä-  ja  tiejärjestelyt  hoidettava 
niin, että avoin näkymä säilyy.  
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1. Tien itäosa on  ylänköalueella. Mäki  ha rjanteiden  väliin  on 
 patoutunut soita. Raadesuo Kiskossa.  Tien  reunaan  on  kas-

vanut korkeampaa puustoa.  Sen  voisi poistaa, jotta seudulla 
harvinainen avosuo säilyisi mandollisimman luonnontilai

-sena.  

2. Pullolassa  tie  halkoo kaunista viljelymaisemaa. 

3. Muurlan Kaukolassa  tie  kulkee  Kolmannen  Salpausselän 
poikki. Harjuaines  on  hienoa  ja huuhtoutuu  jatkuvasti  sa-
teen  mukana. Sianpuolukka voisi olla sopiva luonnonkasvi 
luiskan sitomiseen.  

4. Näkymä Aarnionperästä  Saloon. Tien  varren puustosta 
kasvatetaan yksittäispuita. Kauempana näkyvässä kaarteessa 
puut ohjaavat tielinjaa, mutta ryhmää voisi silti harventaa. 
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Mt 224  Halikko-Aura,  "ylätasannetie"  

9 	 Maisemarakenne 

Eteläosassaan  tie  seuraa Halikonjokilaaksoa  ja  jatkaa 
jokien väliselle selannevaltaisemnialle alueelle.  Tie ylit- 

	

4 	tää Paimionjoen  huomaamattomasti selänteiden väli- 
Martti  la 	sellä laakealla ylätasanteella. Tarvasjoen-Auran  seu- 

dun jokilaaksoissa maisema muuttuu taas muodokkaam -
•4q I\ 	 • 	. maksi. 

I  

Tien  kuvaus  

Halikko-Aura -tie erkanee ykköstieltä Halikonlanden 
 pohjoispuolella.  Se  seuraa Halikonjokilaaksoa kirkon-

kylän kupeessa  ja Vaskiolla.  Tien  vierellä  on  syvään 
uurtuneita laaksoja, reheviä rinnelehtoja, kalliojyrkän-
teitä  ja puutarhamaista  asutusta. 

Vaskion  pohjoispuolella  on Halikon-  ja Paimionjoen 
vedenjakajaselänne. Päätie  on linjattu  pitkänomaisen 
selänteen kylkeen. Maisema tasoittuu laakeiksi savi-
koiksi  ja  siitä vaivoin kohoaviksi mäiksi. Paimionjoki 
virtaa Tarvasjoen yläpuolella tasaisena matalassa uo

-massa.  Sitä ei pellon pinnasta juuri erota. 

Aurantien  ja  Hämeenlinnantien liittymä  on  "piilossa" 
peltokuvion pohjukassa. 

Linjaus sukeltaa vielä joksikin matkaa Tarvasjoen  ja 
Paimionjoen  väliselle vedenjakajaselänteelle. Laakso-
jen poildd kulkevan tien maisema vaihtuu  parin  kilo-
metrin matkalla rintamaista takamaiksi. Tarvasjoen 
laakso  on  avointa, joelle viettävää viljelymaisemaa. 

 Sen  jälkeen  tie  kulkee taas selännevaltaisemmalla alu-
eella. Siellä  se puiklcelehtii mäkien  reunoilla  ja kapeis-
sa sivulaaksoissa. 



Aurajokilaaksoon  saavutaan yllättäen joen itäpuolen 
jyrkälta selänteeltä. Joki  on  etsinyt  syvän  uomansa ai-
van ruhjelaakson itäreunalta selänteen kupeesta. Joen 
länsipuolella avautuvat pellot. 

Halikko-Aura  -tietä  on  tarkoitus jatkaa  ensin ns. Auran 
ohitustienä asemanseudun  eteläpuolelta Landon kautta 
Pöytyän tien liittymän tienoille  ja  siitä taas eteenpäin 
ns. HAKU-tien linjauksena Mynämäelle  ja Mietoisiin 
Kustavintielle.  

Maiseman arvot 

Linjaus seuraa pääasiassa kaakko-luode -suuntaisen 
maiseman muotoja. Tarvasjoen  ja  Aurajoen välissä suur- 
maiseman suuntautuneisuus vaihtuu pohjois-etelä - 
suunnaksi.  Tie on  löytänyt sijansa melko luontevasti 
pääsuunnan poikki kulkevista murroslinjoista. 

Maiseman mielenkiintoisimmat jaksot ovat jokilaak-
soissa. Rannikolle säteittäin suuntautuvien jokilaakso-
jen poikki kulkevalla tiellä saa läpileikkauksen maise-
masta. Tieosuuden eteläpää  on  valtakunnallisesti  ar-
vokkaalla Halikonjoen-Uskelanjoen  kulttuurimaisema- 
alueella.  

1. Tulo Halikkoon  pohjoisesta. Uusi vesitomija keskiaikai-
nen kirkko hallitsevat näkymää. Kevyen liikenteen väylä kul-
kee alempana, lähempänä luonnonmaastoa. Harkiten sijoi-
tettavat yks ittäispuut tukisivat tielinjoja. 

2.Auran  aseman pohjoispuoleiselle peltoaukealle valtatie  9:n 
liittymän  lähelle  on  rakennettu levähdysalue. Vanha mänty 

Ongelmat  ja  suositukset 

Selänteiden  ja sivulaaksojen  kautta kulkevat osuudet 
ovat yksitoikkoisimpia.  Tien  reunojen avoimena pitämi-
nen avoimissa jokilaaksoissa pitää näkymiä avoimena  ja 

 edesauttaa myös tien näkymättömyyttä maisemassa. 

Sisämaassa jokilaaksot ovat  jo  niin samanlaisia, että seu-
dulla  on  vaikea suunnistaa. Siltojen kupeissa voisi olla 
tielaitoksen viitoituksilla jokien nimet. Sama pätee Tu-
rusta säteittäisesti lähteviin teihin. Teillä  on  tällä seudul-
la vakiintuneet nimet, kuten Tampereentie  ja  Hämeen-
linnantie.  Tien  nimi voisi olla kadunnimien tapaan nä-
kyvissä liittymään tultaessa.  

Auran  aseman kupeessa lähellä Tampereentietä  on  ko-
mea, yksinäinen ikipetäjä. Petäjän kupeeseen  on  raken-
nettu levälidysalue, mikä sinänsä sopiikin paikkaan mai-
niosti. Levähdysalueen laidalle kiusallisen lähelle petä-
jää  on  pystytetty  Auran  palveluista kertova puun kor-
kuinen mainoskyltti.  

Auran ohitustien  alustava linjaus kulkee Aurajokilaak
-son  yli Landon arvokkaan kulttuuriympäristön kohdal-

ta. Linjauksen sijaintia tulisi tarkistaa niin, että  se  jät-
täisi riittävän suojaetäisyyden arvokkaisän kulttuurikoh-
teisiin. 

kehystää  tien linjoja. Valitettavasti  sen  viereen  on  noussut 
valtava mainospylväs. Männyn kupeessa oleva  Auran  kun-
nan infotaulu sopii paikalle paremmin.  

3. Tielinja  kulkee Vaskiolla Halikonjoen sivupurojen uomien 
poikki. Suoraviivainen linja korostaa maiseman draamaa.  
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Pertteli  

Mt 240 Salo-Somero  "kulttuurimaisematie  ja 
sarkaojatie" 

Maisemarakenne  

Tien  alkuosa  on jokilaakson  reunalla. Linja siirtyy  va-
hitellen  pois laaksosta,  ensin reunaselänteelle, sen  taak-
se  ja  lopulta joen latvahaarojen ylätasanteelle.  

- 	-- - -  
4..  ' -  

Tien  kuvaus 

Maantie  240  Salosta Somerolle seuraa Uskelanjoki-
laakson valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. 
Samaan suuntaan  on  kulkenut  tie  jo  noin  tuhat  vuotta 
sitten. Uusi Somerontie  on  rakennettu Isokylän selän- 
teiden kupeeseen. 

Hieman laaksoa ylempänä kulkevalta tieltä avautuu 
uhkeita näkymiä leveään laaksoon, johon joki  ja  purot 
ovat uurtaneet syviä uomia.  Tie  ohittaa jokilaaksoon 
avautuvia kartanoita  ja Veitakkalan linnavuoren.  Salon 

 suuntaan  on  näkymä yhtä uhkea: kaupunki alkaa suo-
raan pelloista, taustan kukkulalla kohoaa  Salo-Uskelan 
kirkko. 

Isokylän pohjoispäassä  tie  nousee Veitakkalan selän- 
teen  taakse. Lopen kylän rinteille nousevien peltojen 
yli laakso taas näkyy. Perttelin Kaivolan länsipuolella 

 tie  nousee seuraavan selänneportaan taakse  ja  jatkaa 
ylätasanteen tasaisia savikoita  ja selännesaaria  pitkin 
Somerolle. Savikkopeltojen vanhat sarkaojat tuntuvat 
vieläkin, vaikka ne  on salaojitettu  pelloilta näkymättö-
miin,  sillä  tiellä  on töyssyjä  tasaisen rytmikkäästi. 

Someron Talvisillassa maisemassa  on  hyvin erikoinen 
piirre. Päätie sukeltaa vatsanpohjaa viiltävän syvälle 
Rekijoen laaksoon. Vesi  on  kuluttanut hiesusavikkoon 
jyrkkäpiirteiset,  syvät uomat. Somerolle  saavutaan ta-
saisessa maisemassa miltei huomaamatta. Kirkontorni 
pilkistää yhtäkkiä puiden seasta.  

I 	- 
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Maiseman arvot  

Tien  eteläosa kulkee arvokkaassa, ylväässä maisemas-
sa kartanoiden, kirkkomaan  ja  linnavuoren  kupeessa. 
Perttelin kirkonkylän pohjoispuolella maisema tasoit-
tuu ylätasangoksi  ja  jatkuu viivasuorana tasangon pel-
toja  ja  metsiä halkoen Somerolle asti. Rekijoen kuru 

 on  ainoa mielenkiintoinen poikkeus jaksolla. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Avoimet, pitkät näkymät maiseman arvopaikoilla ovat 
tärkeitä. Laaksoa pitkin avautuu myös näkymä  Salon 

 kaupungin reunalle. Mandollinen  Salon  itäisen ohikul-
kutien linjaus tulisi tälle alueelle. Kulttuurimaisemassa 

 on  aina suhtauduttava kriittisesti liittymäalueiden kau-
pallistamiseen. 

Perttelin-Someron jakso  on  yksitoikkoinen. Vaihtelua 
voisi saada aikaan lähinnä reunametsiköjhjn. Someron 
kirkolle avautuu pilkandus tien varren teollisuushallien 
ohitse. Kirkkomaisemaa pitäisi hoitaa niin, että kirkko 
hallitsisi kukkulaansa. Teollisuushallit vaatisivat ylvään 
naapunnsa vuoksi tehokkaat, edustavat istutukset. Mo-
lemmat ovat laajempaa yhteistyötä vaativia hankkeita.  

1. Näkymä Somerontieltä Salonjokilaaksoonja vanhalle kir-
konpaikalle.  

2. Somerontie  kulkee kuvan vasemmalla reunalla Veitakka
-lan Linnamäen  kuvetta. Näiltä seuduin tulee uusi moottori-

tie  ylittämään Salonjokilaakson. Näkymä Hiidentieltä.  

3. Perttelin Kaivolan  jälkeen Somerontie jatkaa tasan golla 
Somerolle asti. Lumipyryssä  tie  häviää tasankoon.  

4. Rekijoki  on  uurtanut  syvän  laakson Someron eteläpuoli-
sille hiesusavikoille.  
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Mt 280  Somerniemi-Somero-Häiviä 
"murroslaaksotie" 

Maisemarakenne  

Tie  kulkee Uudenmaan tiepiirin rajalla Tammelan ylän-
göltä etelään jatkuvalla järviylängöllä.  Tie  seuraa kym-
meniä kilometrejä pitkää jyrkkäpiirteisenäjärvilaakso-
na näkyvää murroslinjaa  ja  sitä myötäilevää harjujak-
soa. Somerolla maisematyyppi muuttuu savitasangok

-si.  Linja kääntyy koilliseen matalalle kanden joen väli-
selle harjanteelle, jolla  se  jatkaa Hämeen tiepiirin ra-
jalle.  

Tien  kuvaus 

Uudenmaan tiepiirin rajalta alkava tiejakso  on  Turun 
seudulla poikkeava.  Tie on  vanhalle linjalle parannet-
tu.  Se  seurailee pitkiä jaksoja komeaa, vaihtelevan- 
muotoista harjua  ja sen  varren kulttuurimaisemaa. Viu

-valan  kylällä tieltä avautuu kauniita näkymiä harju- 
metsien kehystämälle Oinasjärvelle. Järven eteläpääs

-sä on  pieni levähdysalue. 

Somerniemen  vanha kirkko  on  tien varressa harjun 
liepeellä. Kylältä avautuu maisema Someron Hirsjär

-yen päätteenä  olevan Painion landelle.  Tie  jatkaa  har-
jun kupeella. Palikaisten  kartanon seudulla  on  karta-
noiden  ja komeiden maalaistalojen  keskittymä. Puuku-
janteet johtavat taloille, joiden rinnepellot laskevat kym-
menien kilometrien pituisessa murroslaaksossa kulke-
valle vesistölle.  

Tie  jatkaa Somerolle Hirsjärven reunalla. Ylempänä 
kulkevalta tieltä avautuu idyllisiä näkymiä järvelle.  Sen 

 rannat ovat pääosin viljelyksessä. 

Somerolle  tie  laskeutuu teollisuusalueen  ja  entisen  so-
rakuopan  vierestä. Kaunis kulttuurimaisema vaihtuu 
taajaman repaleiseksi reunaksi. 

Maantie seuraa Someron jälkeen Jaatilanjokilaakson 
viljelyksiä  ja  jatkaa sitten koilliseen päälaaksosta haa-
rautuvien Laitiaisenjoen  ja Katjoen  välisellä pitkällä, 
matalalla peltoharjanteella.  Tien  varressa  on  useita  ta-
loille  johtavia koivukujanteita. Turun tiepiirin rajan jäl-
keen  on  mieleenpainuva maisemajakso, kun  tie  kulkee 
halki Torronsuon. 

Maiseman arvot 

Uudenmaan rajaseudulla maisemakin muistuttaa Num-
mi-Pusulan  ja  Karkkilan seudun maisemaa, monimuo-
toista, rikasta kulttuurimaisemaa. Vanhimmat raken-
nustyypitja pihapiiritkin ovat Luoteis-Uudenmaan tyy-
lisiä. 

Someron pohjoispuolella  tie  kulkee maalaismaisemas
-sa.  Seudun maisematyyppi Tammelan ylängön kupeel
-la  alkaa  jo  muistuttaa leppeää  ja loivapiirteistä hämä-

läismaisemaa. 

,  
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Ongelmat  ja  suositukset  

Seudun maalaismaisema  on  arvokasta  loma- ja  kulttuu-
rimaisemaa  ja  tie  soveltuu hyvin maisematieksi.  Tien 

 varren pieniä, kauniita yksityiskohtia tulee vaalia. Jat-
kossa  on  huolehdittava siitä, etteivät parantamishank-
keet murenna arvomaisemaa. 

Somerolle  tulo  etenkin kaakosta  on  epämääräinen  ja 
 vaatisi kunnan  ja  paikallisten yritysten kanssa yhteis-

työssä tehtävää maiseman kohennusta.  

1. Somerniemellä  tie  seuraa harjujaksoa. 

2. Oinasjärven eteläpäähän  on  rakennettu levähdysalue. Siltä 
avautuu kaunis järvimaisema.  Tien  varren istutukset tulevat 
vartuttuaan rauhoittamaan levähdysaluetta.  

3. Somerniemen  tietä  on  paikoin linjattu uudelle paikalle. 
Vanhan tien merkkinä näkyy vielä komeaa puustoa kuvan 
vasemmalla reunalla.  

4. Hirsjärven itäpäässä  on kartanoita  järven molemmilla 
rannoilla.  

5. Tie  kulkee Hirsjärven rantapeltojen yläpuolella. Järvi  ja 
sen  vasta rannan maalaismaisema näkyvät kauniisti tielle.  

6. Someron pohjoispuolella  tie  kulkee kanden jokilaakson 
välisellä harjanteella. Taloille johtaa koivukujat. 
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Mt 2803  Pikku Joensuu (Somero)-Haapaniemi 
(Jokioinen) "pikkujokilaakson  tie" 

Maisemarakenne  

Tie  seuraa kylätienä luode-kaakko -suuntaista laaksoa 
reunaselänteen kupeessa.  

Tien  kuvaus 

Talojen pihapiirit ovat vanhan kylätien tapaan aivan 
tien kupeessa. Välillä tiessä  on metsäjaksoja,  mutta 
suurimmaksi osaksi  tie  kulkee muodokkaan jokilaak

-son  peltojen yläreunalla  ja  sieltä avautuu pitkiä näky-
miä laakson suuntaan. 

Maiseman arvot  

Tie on  idyllinen, vanha kylätie.  Sen  linjaus  ja  tasaus 
myötäilevät maisemaa kauniisti  ja pienipiirteisesti.  Tie 

 soveltuu nykyisellään maisematieverkoston osaksi. 

Ongelmat  ja  suositukset  

Tie  ollaan muuttamassa kantatieksi. Tämä tullee tar-
koittamaan suurta remonttia.  Tien hienopiirteisyys  jou-
dutaan muuttamaan kantatiestön nopeus-  ja turvalli-
suusnormistoa  vastaavaksi,  sen  mutkat suoristetaan, 
mäet tasoitetaan, pelloilla tasaus nostetaan  ja  suoria  hit-
tymiä  pihoille vähennetään.  Tie  tulee menettämään  pie-
nipiirteisyytensä. 

Kantatien nonnistosta joustammen  tulisi tällä osuudella 
tutkia ympäristösyistä. Loimaa-Alastaro -osuudella uusi 

 tie on  viety hieman etäämmäs vanhasta jokilaakson asu-
tuksesta. Tällainen ratkaisu säästäisi täälläkin arvomil-
jöön. Mikäli  tie  parannetaan nykyiselle paikalleen, tuli-
si ainakin kylien rakennetun kulttuunympäristön koh-
dalla tutkia nopeusrajoitusten käyttö  tai ns. miniohitus-
ten rakentamismandollisuudet,  jolloin vanha  tie  jäisi ky-
länraitiksi. 
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1. Tie  kulkee  kviätienä  peltojen  ja  kylien kautta. 	 2.  Someron pohjoispuolella  tie  kulkee laajan laakson halki. 
Taustan mäestä alkaa Tammelan ylänkö.  
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Mt 192  Raisio-Taivassalo-Kustavi, 
 "länsirannikon  tie"  

Maisemarakenne  

Turusta luoteeseen lähtevä  tie  kulkee rannikon suurten 
jokilaaksojen  ja  niiden välisten selänteiden poikki. 
Mynälandelle asti maisema  on suurimittakaavaisem

-paa,  laakso-  ja selännejaksot  leveitä. Mynälanden luo-
teisrannalla maisema muuttuu hyvin pienipiirteiseksi. 

 Tie  kulkee voimakkaasti kaakko-luode -suuntaisesti juo-
vittuneen maiseman poikki.  

Tien  kuvaus  

Tien  alkuosa halkoo Raision  ja Lemun  rannikon sivu-
laaksoja maiseman suuntautuneisuuden poikki kulki-
en.  Raision puolella tien varrella  on  runsaasti uutta, 
sekavaakin rakentamista. Maskun  ja  Nousiaisten laak

-sot  erottuvat selvästi laakeina tasankoina. Niitä pitkin 
voi miltei nähdä muutaman kilometrin päässä olevat 
taajamat.  Tien  ja  maiseman suhde  on  samantyyppinen 
kuin Ykköstiellä, mutta Turun luoteispuolen maise-
masta puuttuu Ykköstien miltei vaaramaisemaksi luon-
nehdittavissa oleva dramatiikka. Meren läheisyys  on 

 aistittavissa selänteiden  ja  laaksojen vähäisinä korkeus-
eroina  ja  seudun jalopuu-  ja katajikkokasvillisuudesta. 

Mietoisissa  tie  halkoo laajaa, vauraan oloista viljelyta-
sankoa. Mynälanden lintuvesialueen suulla oleva laak-
so kuuluukin valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuri-
maisema-alueisiin. Mietoisten taajama, kirkko  ja  ko-
meita tilakeskuksia näkyy tielle. Laajoen vanha puu-
silta näkyy päätielle.  Se  onkin hieman kauempana uu-
desta tiestä  ja  toimii vanhan tien varren asutuksen käy-
tössä.  

Tie  jatkaa Taivas  saloon  maiseman pienipiirteisten kaak
-ko-luode -suuntaisten murroslinjojen poikki. Laakson- 

pohjat ovat tasaisia, välillä selänteet kohoavat niistä 
 vain  pari  metriä korkeiksi kumpareiksi. Osuus muis-

tuttaa Rymättylän mosaiikkimaisemaa, mutta  on  sitä-
kin pienipiirteisempi. Vehmassalmi  on  kapea, vuono-
mainen, pitkälle sisämaahan ulottuva merenlahti. 

Taivassalon  kirkonkylän kupeessa  on  päätien vieressä 
Muntin vanha kivisilta keskellä kaunista rannikon kult-
tuurimaisemaa valtavien tammien katveessa. Taivassa

-lossa  päätien varressa  on  avoin pelto, jonka yli kirkko 
 ja  kylä näkyvät. 

Rantalanlanden  jälkeen  tie  lähtee uudelle,  1970-luvul-
la rakennetulle linjalle. Vanhat kylämiljööt harvenevat, 
metsät  ja vesimaisemat  lisääntyvät. 

Mitä pitemmälle rannikkoa kohti kuljetaan, sitä ylei-
semmäksi käyvät jalot lehtipuut, tammet  ja saarnet. 

Kustavin  jälkeen  on lossitaival Vartsalan  saareen. Saa-
ren halki kuljetaan itä-länsi -suuntaista laaksoa  ja  se-
lännettä noudatellen Vuosnaisten lauttarantaan,  josta 
yhteysalukset jatkavat saaristoon, Ahvenanmaalle  ja 

 Ruotsiin asti. 

Maiseman arvot  

Mietoisista  länteen tieosuus kulkee laajan kulttuuri- 
maiseman  ja pienimittakaavaisempien  rannikon  vilje- 
lymaisemien  halki. Mietoisten kirkko näkyy komeasti 

avoimen viljelymaiseman yli.  Tien  varrella  on  paljon 
hyvin hoidettua vanhaa rakennuskantaa.  Tie on  arvo-
kas, lomamaisemiin johtava maisematie  ja  siinä suh-
teessa verrattavissa Nauvon saaristotiehen. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Avoin peltonäkymä  ja  näkymä kirkolle tulee säilyttää. 
Mietoisten kohdalla tien varressa  on  sekavan tuntuista 
teollisuusrakentamista.  Tien  varren selkeät istutukset, 
esim. kuusiaidat, rajaisivat näkymiä teollisuustonteille. 
Kuusiaita sopisi hyvin avoimeen maisemaan,  ja rajaisi 

 eri vuodenaikoina  vain  takanaan olevan kohteen.  Se on 
huolitellumpi  kuin erilaiset lauta-  tai peltiaidat.  Näky-
mät voitaisiin ohjata komeimpiin kohteisiin.  Kaskisen 
komealle jugend-tyyliselle kartanoHe  johtanut pajuku-
janne  on  päätien kohdalta katkennut  ja  vaatisi täyden-
tämistä. 

Taivassalon  ja Kustavin  jälkeisellä osuudella  on  tien  var-
ren maisemanhoidossa  parantamisen varaa, jotta  se  aset-
tuu ympäristönsä kanssa samalle tasolle.  Tien  varren 
pensaikot  on katkottu rujosti.  Kuusiston-  ja Kaitaisten-
rauman  välillä kulkee puhelinlinja tien vieressä. Penger-
tielle kasvaneet koivut  on  leikattu sähkölinjan kohdalta 
puolivälistä' poikki. Saariston  ja rannikkoseudun  asuk-
kaat hoitavat oman ympäristönsä yleensä esimerkillises-
ti.  Tie on  kesäaikaan tärkeä  loma- ja matkailutie.  Mo-
lemmista syistä tien ympäristöä tulee hoitaa korkealuok-
kaisesti. 

Vartsalan lossiranta  ja Vuosnaisten lauttaranta  ovat tär-
keitä odottelupaikkoja, joissa etenkin kesällä voi joutua 
viettämään pitkänkin ajan. Näille alueille pitäisi tehdä 
puistomaiset, viihtyisyyttä, varjoa  ja tuulisuojaa  antavat 
istutukset. 

Taivassalon  jälkeisellä uudella tieosuudella  on kallioleik-
kauksia  uudempien tien suunnittelu-  ja rakentamisperi

-aatteiden johdosta enemmän kuin seudulla yleensä. Jot-
kut leikkaukset vaikuttavat turhankin kapeilta  ja  tun-
nelimaisilta. Kaarevina  ne kuitenkin luovat optista ohja-
usta  ja  päätteen tien suuntaiselle näkymälle. Kallioleik-
kausten mandolliset parannustoimet  on  tehtävä tapaus-
kohtaisesti. Joskus riittää terasseille kasvavan puuston 
säästäminen, joskus tarvittaisiin laajempia toimia, esim. 
leikkauksen avartamista. 
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Mt 192 

Mt 192  kuvat ja kuvatekstit  

Mt 194 

iii  
1. Vehmassalmi  on  kapea, pitkälle sisämaahan työntyvä lahti. 
Salmen ylittävä lossi  on  hiljattain korvattu sillalla. Vanhan 
tien linjat näkyvät  sillan  vasemmalla puolella. Niille voisi 
istuttaa saarnia, joita kasvaa luontaisestikin  sillan  toisella 
puolella.  

2. Vehmaan  seudun kallioperä  on  särmikkäänä lohkeutuvaa 
 punaista graniittia. Seudulla  on  useita kivilouhoksia.  

3. Taivassalon  kirkonkylässä päätien varrella kasvaa komeita 
tammia. Rauhoitettu tammi vanhan pappilan vieressä.  

Mt 194  kuvat ja kuvatekstit  

4. Tie  kulkee maiseman suuntaisena Kustavintien liittymän 
pohjoispuolella. Pitkät laaksot ovat lainanneet muotonsa 
paitsi tielle, myös rakennuksille.  

5. Uhiussa  vanhan kivilouhoksenjätekasa näkyy tielle.  

6. Vehmaan  kirkko nousee komeana mäen harjanteella.  

7. (viereinen  sivu) Himoisissa  on  päätien reunaan rakennet-
tu kevyen liikenteen väylä leveälle pientareelle.  Se on  pääl-
lystetty punaisella huomiovärillä.  Kuva  Markku Välimäki, 
kesä  1994. 



Mt 194 Ennyinen-Vehmaa-Lokalahti, 
"Vehmaan punainen, kivitie" 

Maisemarakenne  

Kustavin  tien luoteispuolella Lokalanden  tie  seuraa pit-
kiä, kapeita selänteiden välisiä laaksoja. Vehinaan koh-
dalla linja siirtyy selännevaltaisemmalle alueelle.  Tien 

 varrella näkyy vesistöjä, pieni sisäjärvi  ja  merelle ulot-
tuva pitkä Himoistenlahti.  

Tien  kuvaus  

Tie erkanee  Kustavin  tiestä Mynämäenlanden kulttuu-
rimaiseman reunalla. Vehmaalle asti  se  kulkee murros- 
linjojen suuntaisesti alavilla savitasangoilla. Pitkät muo-
dot vallitsevat tiemaisemassa. Vehmaalla uusi  tie  oi-
kaisee kirkonkylän kupeesta. Kirkko näkyy komeasti 
rinnepellon yläpuolella. 

Vehmaalta Lokalandelle  tie  kulkee pienipiirteisen,  met-
säisemmän  maiseman poikki  ja  liittyy Taivassalosta 
Uuteenkaupunkiin kulkevaan tiehen metsän keskellä 
Lokalanden pohjoispuolella. 

Vehmaan  seudulla päätien varressa  on  matalia kallio- 
leikkauksia, jotka näyttävät miltei ladotuilta muureilta. 
Vehmaan punainen graniitti lohkoutuu leikkauspinnois

-sakin säännöffisiksi  kuutioiksi.  Tien  varrella näkyykin 
useita kivilouhimoita  ja  niiden jätekivikasoja. 

Himoisissa  on  kevyelle liikenteelle rakennettu leveä 
piennar, joka  on  päällystetty punaisella huomiovärillä. 

Maiseman arvot 

Kauneimmat maisemat ovat Vehmaan kirkonkylässä, 
 sen  länsipuolen selänneosuudella,  jota  pieni järvikin 

rikastaa, sekä Himoistenlanden pohjukassa. Järven ran-
nalla oleva levähdysalue  on  esimerkillinen: tien var-
teen  on  jätetty riittävä suojavyöhyke  ja levähdysalue 

 on  viety rantaan. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Vehmaan itäpuolen laakeita savitasankoja  pitkin kulke-
va suora  tie on  paikoin ankea. Kulttuurimaiseman tun-
tua  ja  tiemaiseman  pitkää linjaa jaksottavaa vaikutel-
maa voi lisätä antamalla tien varteen kasvaa seudulle 
tyypiifisiä yksittäispuita, mäntyjä, koivuja, tammia  tai 
saarma. 
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Lokalahti  

Mt 196  Taivassalo-Uusikaupunki, 
"rannikkotie"  

Maisemarakenne 

Taivassalon  pohjoispuolella  tie pujottelee  rannikon  se-
lännesaarekkeiden lomitse. Lokalandella  linja ylittää 
Uudenkaupungin seudun ylängön reunimniaisen kehä-
mäisen renkaan. Kehärakenne kertautuu Uudenkaupun-
gin eteläpuolella sisäkkäisinä laaksoina  ja  selänteinä, 

 joiden poikki  tie  kulkee.  

Tien  kuvaus 

Taivassalosta pohjoiseen jatkava  tie  seuraa kauniisti 
vanhan kylätien linjoja.  Se  kulkee maiseman suuntaa 
myötäillen selänteiden  ja  laaksojen välivyöhykkeessä. 
Tieltä avautuu jatkuvasti näkymiä pelloille  ja  kyliin. 

Lokalanden ohituslinj  alla  alkaa metsäinen selänne-
osuus,  jota  jatkuu Uudenkaupungin eteläpuolelle asti. 
Samalla murroslinjat kääntyvät itä-länsi -suuntaisiksi 

 ja  tie  lähtee kulkemaan niiden poikki. Laaksojen poh-
jissa olevat kapeat pellot vilahtavat nopeasti ohi. Uu-
denkaupungin eteläpuolella  on  laajempi viljelyaukea, 
entiseen merenlahteen raivattu pelto, Valkiameri, joka 

 sekin  on  alkanut kasvaa umpeen. Hoitamaton viljely- 
maisema osoittaa kaupungin läheisyyttä. 

Maiseman arvot  

Lemmetyistenrannassa  tie  kulkee enkoisella tavalla ai-
van vesistön  ja  rantaruovikon  reunalla. Tunnelma  on 

 hyvin merellinen, vaikka kyseinen vesistö onkin  jo 
 erilleen kuroutunut entinen lahti. Lokalanden etelä-

puolella tien kupeessa  on Hermansaaren  vanha  karta-
no,  jolla  on  ollut aksiaalinen yhteys Lokalandelle joh-
tavalle koivukujanteelle. 

Suuri Postitie Ahvenanmaalle ylittää tien Järvenperäs
-säja  kulkee jonkin matkaa samalla linjalla. Postitie  on 

 merkitty omilla viitoituksillaan. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Lokalanden  ja  Uudenkaupungin välillä tiemaisema  on 
 yksitoikkoista metsätaivalta, hoidotta jääneiden viljelys

-ten  kohdalla ankeaakin.  

Tie  soveltuu Taivassalosta Lokalandelle asti hyvin mai-
sematieverkoston osaksi. Maisematie kannattaisi viedä 
Lokalanden kirkonkylän kautta. Hermansaaren  ja  Lo-
kalanden  välistä akseia voitaisiin vastaisuudessa koros-
taa esim. jatkamalla kujannetta päätien yli kartanolle 

 pain.  

(0  

Taivas  
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1. Taivassalon  pohjoispuolella  tie  kulkee kanden pihapiirin 
keskeltä. Talot  ja  pihapuut  ovat porttina tielle.  

2. Hermansaaren  kartanon pihapiiri  on  tien itäpuolella. 
Kartanolta  on  johtanut aksiaalinen  tie Lokalandelle. 

3. Suuri Postitie risteää mt  196:n  kanssa Järvenperässä. 
Risteyskohdissa Postitie  on  merkitty omalla viitoituksella. 
Samaa viitoitustyyppiä  on  käytetty Postitien eri osuuksilla.  

4. Hermansaaren  kartanon kohdalta johtaa Lokalandelle 
metsän reunaa kehystävä koivukujanne. 





Kt 41 Aura-Huittinen-Vammala, "laaksosta 
laaksoon" 

Maisemarakenne  

Tien  eteläosa  on Aurajokilaakson länsireunalla On- 
pään pohjoispuolelle joen lähteille asti. Maisema muut-
tuu samalla jokilaaksosta laakeammaksi tasanteeksi. 

 Tie  ylittää saumamuodostumaharjun Virttaankankaalla 
 ja  jatkaa  Vampulan  puolen lakeudella. Lakeuden reuna 

näkyy kosteikkometsien lisääntymisenä. Kokemäenjo-
kilaakson eteläpuolella  tie puristuu selänneportin  kaut-
ta joen  mutkan tasanteelle ja  jatkaa koilliseen Rautave

-den murroslinjan  reunalla.  

Tien  kuvaus 

Turusta Tampereelle johtavalta  Vt 9:ltä erkanee Auran 
 aseman länsipuolella Pöytyälle, Huittisiin, Vamma-

laan  ja  edelleen Tampereelle johtava  tie.  

Valtatien liittymä  on  maisemansa puolesta syrjäisen  ja 
metsäisen  oloinen. Liittymässä  on  kaksi huoltoasemaa 

 ja  siihen kaavaillaan tiepiirin "täyden palvelun" aluet-
ta.  

Pari  kilometriä liittymän pohjoispuolella  tie  jo  halkoo 
Auvaisten peltoaukeaa.  Sen  yli avautuu komeita näky-
miä Aurajokilaaksoon. Auvaisten pohjoispuolella  tie 

 nousee  vt  9  tapaan juuri laakson reunaselänteen sisään. 
Avoin kulttuurimaisema  jää  sivuun,  ja  tie  jatkaa reuna-
selänteiden patoamilla yksitoilckoisilla tasanteilla.  Vain 

 paikoin siltä avautuu näkymiä jokilaaksoon. Aurajoen 
varrella näkemisen arvoisia maisemia riittäisi,  sillä  ar-
vokkaaksi virallistettu kulttuurimaisema-alue ulottuu 
Riihikosken pohjoispuolelle Juvan kylälle asti. Auvaista 
lukuunottamatta rajaus  on  vedetty tiehen  tai  joen puo-
lelle. 

Oripäässä päätie  yhtyy Aurajokilaaksoon aivan  sen lat- 
voilla. Joen alkujuuret ovat Onpäänkankaan lähdesoil

-la. 

Tie  nousee Oripäänkankaalle. Virttaan kupeessa  se  las-
keutuu hetkeksi Alastaron puolelle avautuvaan laak-
soon  ja  nousee taas Virttaankankaaseen kuuluvalle  Pa-
lokankaan  tasaiselle deltamuodostumalle. Deltalla  on 

 lentokoneiden varalaskupaikka. Laaja deltakangas on-
kin luonteensa puolesta mitä parhain tällaiselle toimin-
nalle: tasainen, riittävän pitkä  ja routimattomana  en-
nen kaikkea helposti kunnossa pysyvä. Huonona puo-
lena asiassa  on se,  että pitkä suora harjun päällä  on 
ajajalle  yksitoikkoinen  ja turruttava ja  yllyttää helposti 
ylinopeuksiin. 

Palokankaan  pohjoispuolella  tie  laskeutuu Loimijoen 
laaksoon.  Se on linjattu viivasuorana  laakson reunalle. 
Jakso  on  hyvin yksitoikkoinen, vaikka avoimia peltoja 
pitkin avautuu pitkiä näkymiä. 

Korkeakosken  kohdalla selänteet työntyvät molemmin 
puolin jokeen asti. Joessa onkin paikan nimen mukai-
nen kalliokynnys. Mommolassa maisema aukenee laa

-jana Kokemäenjokilaaksoon. Tampereentie  ohittaa Huit-
tisten Lauttakylän länsipuolelta  ja  jatkaa koilliseen 
käantyvän suuren murroslaakson reunaselänteillä laak-
soa seurailevan Kokemäenjoen aanitä. Laajat alueet 

Kokemäenjokilaaksoa  kuuluvat valtakunnallisesti  an-
vokkaisiin  maisema-alueisiin. Selänteiden kupeilta 
avautuu pilkanduksia rauhallisena vyöryvälle valtaval-
le joelle. 

Maisema muuttuu muodokkaammaksi Vammalan koh-
dalla  ja  etenkin  sen  jälkeen. Korkeilta mäiltä avautuu 
huikeita näkymiä laaksojen viljelyksille. Tilakeskukset 
ovat vanhoja  ja  komeita. Kulttuuriympäristöstä pystyy 
lukemaan seudun vaurasta historiaa. Tiemaisema muut-
tuu metsäiseksi  ja mäkiseksi  tiepiirin rajalle tultaessa. 
Aletaan lähestyä  Tampereen  seudun jylhiä maisemia. 

Maiseman arvot  

Tiejakson  kauneimmat maisemat ovat  Auran  Auvaisis-
sa, Onipäässä, Huittisissa  ja Vaminalan  seudulla.  Tie 

 kulkee Etelä-Suomen jokilaakson rikkaasta kulttuuri- 
ympäristöstä kohti Hämeen vaihtelevaa mäkimaisemaa 
arvomaisemia sivuten. Aurajokilaakso, Kokemäenjo-
kilaakso  ja Rautavesi  kuuluvat Suomen vaJiomaise

-mun ja  niiden arvo  on  tunnustettu laajemminkin. 

Ongelmat  ja  suositukset  

Pääteiden liittymien  pitäisi olla helposti havaittavia.  Si-
joittainalla  ne maisemallisesti  luontevaan  paikkaan ne 
saadaan loogisiin,  ennakoitavlin  paikkoihin, mikä lisää 
turvallisuutta. Mikäli tämä ei ole mandollista voidaan 

 liittymäyinpäristön  turvallisuutta  ja  havaittavuutta  lisä-
tä  maisemarakentamisen  keinoilla, avaamalla maisemaa 
näkyvyyden parantamiseksi  ja  sijoittamalla selkeitä is-
tutuksia  liikenneympäristön  taustaksi.  Kantatien  ja  val-
tatien liittymään pitäisi  palvelualuetarkastelun  yhtey-
dessä tehdä tarkempi  maisemanhoitosuunnitelma  riittä-
vän laajalle alueelle. Tonttien viihtyisyyttä lisäävät istu-
tukset ovat tarpeellisia  palvelualueita  käyttävien kan-
nalta, mutta eivät riitä valtatien mittakaavaan. Siihen 
sopisivat riittävän suurina kokonaisuuksina samasta puu- 
lajista  istutetut metsiköt, halutun kulttuurivaikutelman 

 mukaan  esim. luonnonmukaisemmat  laaksoihin sopivat 
 haavikot,  koivikot  tai jalommat lehmustot, selänteiden 

kuusikot,  männiköt  tai jalomniat lehtikuusikot ym. 

Aurajokilaakson  kulttuurimaisema-aluetta  sivuavalla 
 jaksolla voisi järjestää  levähdysalueen  kulttuurimaise-

man ääreen.  

Pöytyän tiemestaripiirissä  oli juuri ennen syksyn  maas-
tokäyntiä  raivattu  pensaikot  pois  tienvarsista.  Tämän 
huomasi etenkin  Oripäänkankaan harjujaksolla,  kun 

 harjumetsän  karu männikkö avautui suoraan tielle. Rai-
vaus tehdään  turvallisuussyistä,  mutta  sillä  on  vaikutus-
ta myös ympäristöön.  Tienvarsi  näyttää  siistimmältä. 

 Vaihtelut  tienvarsimetsän puulajeissa  ovat myös tärkei-
tä. 

Huittisten  Lauttakylän  kohdalla  on  tehty uusia  tiejär-
jestelyjä,  jotka ainakin alkuun ovat aiheuttaneet hanka-
luutta kulkijoille.  Tien ajoradat on  erotettu leveällä väli

-kaistalla.  Kaikki kulkijat eivät  hahmota  liittymää, vaan 
lähtevät ajamaan tien väärää puolta luullessaan leveätä 

 ajorataa  koko  tieksi. Kaupunkimaisilla  kujanteffla,  puu- 
aukiolla, aukiota  korostavalla valaistuksella, taideteok

-sila  yms.  pystyisi muodostamaan visuaalista tilaa, joka 
auttaisi hahmottamaan avoimen risteyksen oikein  ja  li-
säisi  sen  turvallisuutta. 

Vammalan seutu  on  kaunista, vaihtelevaa maisemaa. 
 Kauneimmille,  mutta ei  näkyvimmille näköalapaikoille 

 voisi rakentaa  levähdysalueita informaatiotauluineen  ja  



karttoineen.  Parhaat näkymät avautuvat melko  korkeal- 

	

• 	 ta,  joten sopivia paikkoja olisivat  esim. selänteiden reu- 

	

'\ ...-. 	 nat  juuri metsän vieressä.  

Kantatien  41  pohjoispäätä  on  tarkoitus parantaa toimi
-vammaksi.  Jo  kesällä  1994  rakennettiin  ohituskaistoja • 	 Vammalan  Kärppälään. Tienparannuksissa  tulee arvo- 

• 	 Huthnen 	 kas  maisema ottaa huomioon.  
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1. Oripään  eteläpuolella kt  41  kulkee peltomaisemassa ai-
van Aurajokilaakson kulttuurimaiseman reunalla.  

2. Tien  varren pensaikot  on  raivattu loppukesällä. Kuvaus- 
ajankohtana vaikutelma  on  siisti  ja Oripäänkankaan  harju-
maastolle sopivan karu.  

3. Tasa isella Virttaankankaalla  on  lentokoneiden  vara  lasku-
paikka.  

4. Huittisten pohjoispuolella  tie  seuraa Kokemäenjoen  ye-
sistöä. Vesimaisema  siintää ylempänä rinteessä kulkevalle 
tielle.  

5. Kilpijoella kantatie  kulkee rinteessä. Vanha tielinja erka
-nee  sivuun. Kilpijoen ylittävä silta  on  säilytetty ennallaan.  

6. Vammalassa maisema  on  mäki  stä.  Näkymä Kärppälänjo-
kilaaksoon. 
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Mt 204  Lieto  as-Yläne-Eura,  "jokilaakso-  ja 
 selännetie" 

Maisemarakenne  

Tie  kulkee Etelä-Suomen jokilaaksovyöhykkeen reu-
naa kohti Etelä-Satakunnan ylänköä. Ylängön etelä- 
reunalla  on  suuret suot, jotka ovat vedenjakaja-aluetta. 

 Tie  siirtyy suuren selännemuodon reunalle Yläneenjo-
kilaakson kupeeseen  ja  jatkaa sitä pitkin Pyhäjärven 
eteläpäähän. Yläneen kirkonkylän kohdalla  on  avoi-
mempi laaksotila kanden murroslaakson risteyksessä. 
Pyhäjärven itärannalla  tie  jatkaa selänteellä. Säkylässä 
päätie  on linjattu Pyhäjärven  ja Köyliönjärven  välisel-
le savikkotasanteelle. Kauttuan eteläpuolella  tie  nou-
see taas Pyhäjärven pohjoispäätä puristavalle selän- 
teelle  ja  laskeutuu Kauttualla, suurmaiseman solmu- 
kohdassa Eurajokilaaksoon.  

Tien  kuvaus  

Liedon Poikojalta  lähtee pohjoiseen maantie, joka jat-
kuu Euraan asti.  Se  nousee eteläpäässään Aurajoki-
laakson reunaselänteen taakse Paattistenjokilaaksoon 

 ja  jatkaa  sen latvoille Kaarlejoelle. Kaarlejoki-Tortin
-mäki  on selänteiden  ja kapeiden  laaksojen mosaiikki-

maisemaa. Karsonkulmalla  tie  kipuaa Pyhäjärven ete-
läpuolisille selänteille. Ylängön sisäosissa  on  valtavia 
soita, rajalinjoja  ja  ampuma-alue. Ylängön pohjoispuo-
lella  tie  siirtyy Yläneenjoen pohjois-etelä -suuntaisen 
laakson kupeeseen. Laakso  on  pitkä  ja jyrkkäpiirteinen 
murroslaakso.  Ylempänä kulkevalta tieltä avautuu ko-
meita näkymiä laaksoa pitkin. 

Yläneen  kirkonkylä  on Pyhäjärven eteläpäässä  laakson 
suulla. Paikan nimikin kertoo, että ollaan ylänkömai-
semissa. Jokisuistossa oleva Pehkurannan puustoinen 
suo estää näkyvyyden kylältä järvelle. Tielle näkyy 
komea kirkko  ja  kylän kupeessa oleva Vanhakartanon 
kulttuurimaisema. 

Säkylän Pyhäjärvi  on  miltei kauttaaltaan ylänköjen 

1. Paattistenjokilaakson lakeaa peltomaisemaa.  

ympäröimä.  Tie  nousee Yläneen pohjoispuolella Pyhä-
joelle asti jatkuvan selänteen seinän sisään. Rannan- 
kulmalla  tie on  lähimpänä Pyhäjärven rantaa. Etualan 
peltojen  ja  kesäasutuksen lomitse pystyy valtavan al-
taan läsnäolon aavistamaan. Pyhäjoelta Säkylän ohi  tie 

 halkoo kuperanlaakeaa Köyliönjärven  ja Pyhäjärven 
 välistä kannasta. 

Euraan  tie  saapuu "takakautta" selänteen sisällä  ja  yh-
tyy Raumalta Huittisiin kulkevaan tiehen. 

Maiseman arvot 

Yläneenjoen  laaksoa seuraillessaan tiemaisema  on  par-
haimmillaan maisematien luokkaa. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Pitkät selännejaksot ovat turruttavia, joten pienikin eri-
laisuus, vilandus toisenlaiseen maisemaan  on  arvo.  Met-
sätie on  miellyttävän tuntuinen silloin, kun tuntee ole-
vansa metsän  ja  puuston  alla. Päätiet  ovat niin leveitä, 
ettei tällaista  tunnetta  yleensä varsinkaan karuilla, kitu-
kasvuisilla selännealueilla tule. Teiden reunapuuston voisi 
jättää kasvamaan puun tuotantoldertoa pitemmäksi ajak-
si suoja-  ja verhopuustoksi  metsiä vasten. Korkea puus-
to antaisi tielle metsäisen tunnun  ja  pienentäisi visuaali-
sesti tien mittakaavaa. 

Pyhäjoella  on  tien kupeessa komea, pieni lehtikuusimet-
sikkö.  Se  vaihtaa väriä vuodenaikojen mukaan  ja  pins- 
tää ohikulkijan  mieltä. Pääteiden mittakaavassa tällai-
set selkeät, yksinkertaiset metsiköt antavat toivottua vaih-
telua etenkin turruttavien taipaleiden jälkeen. Yhtenäis-
ten puulajimetsien pitäisi olla riittävän suuria, jotta  no-
peavauhtinen  kulkija pystyy niistä nauttimaan. 

Länsi-Suomi  ja  etenkin Varsinais-Suomi  ovat Suomen 
vähäjärvisintä aluetta. Vesimaiseman näkyminen  pää-
tiestölle on  täällä erittäin arvokas asia. Myös levähdys-
alueita voisi sijoittaa  veden  ääreen, kuten Järvi-Suomes-
sa  on  miltei säännöninukaisesti tehty.  

2. Yläneenjokilaakso on  kapea, suurten selänteiden välinen 
 mu rroslaakso. Tie on  sen läns ireunalla.  
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1. Yläneen sirolinjainen puukirkko  hallitsee  maisemakuvaa. 
 Se  edustaa arvokkainta suomalaista  puukirkkoarkkitehtuu

-Tia  (M. Piimänen 1782). 

2. Pyh4järvi näkyy tielle  vain  parina  pilkanduksena  ranta- 
asutuksen läpi. Yleensä rannan puolella kasvaa tiivistä met-
sää  ja  tie  kulkee kaukana.  

3. Pyhäjoella alkavat  peltomaisemat.  lien  kupeessa  on  maj-
semakuvaa  piristävä  lehtikuusimetsikkö. 
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Mt 228  Ypäjä-Loimaa  ja  mt  213  Loimaa- 
Alastaro,  "laaksonreunatie" 

Maisemarakenne  

Tie linjautuu  miellyttävästi maiseman rakenteen suun-
taisena  ensin  jokilaaksossa  ja Raikkolan  luoteispuolel-
la laakson reunalla.  

Tien  kuvaus 

Tietä  on linjattu  Loimaan molemmin puolin uudelle 
uralle hieman syrjemmäs vanhasta rakenteesta. Linja-
us Raikkolasta Virttaankankaalle on  uunituore.  Tien 

 ikä ei kuitenkaan näy heti ensi kulkemalla.  Tie on 
linjattu  kauniisti vanhan, asutun jokilaakson kupee-
seen, mutta hieman kauemmas niin, että siltä avautuu 
tavan takaa näkymiä kulttuurimaisemaan, mutta itse 

 tie  ei ole asutukselle häiriöksi. 

Kantatie  41:n liittymän  läheisyydessä  tie  halkaisee baa-
terimaisen alueen, jolla  on levähdyspaikat  tien molem-
min puolin. 

Maiseman arvot  

Loimijokilaakson  reunalla kulkeva uusi  tie on  esimer-
kiksi soveltuva malli siitä, miten tien voi linjata niin, 
ettei  se  häiritse asutusta, mutta samalla siltä avautuu 
riittävästi näkymiä ympäristöön. 

Suositukset 

Loimijoen avoimelle rannalle rakennetun levähdysalu-
een yhteyteen  on  tehty suojaistutuksia. Jatkossa niitä 
kannattaa harventaa niin, että paikalle kehittyy komeita 
yksittäisiä puita jokitörmän istuinpaikkoja varjostamaan. 

Kraaterimainen  muoto Virttaankankaan kupeessa voi 
muodostua hyvin mielenkiintoiseksi,  jos  rinteille  kasvaa 
hieman puustoa. 

Tieto Virttaankankaalla kulkevasta keskiaikaisesta  tie- 
linjasta pitäisi saada tavallisellekin kulkijalle viitoilla, 
pylväillä tms.  
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Kuvat ja  kuvatekstit mt  228  ja  mt  213 

1. Loimaan maaseurakunnan kirkko näkyy tien päätteenä.  

2. Loimijoen ääreen  on  rakennettu levähdysalue. Maisema 
 ja  rakennuskanta ovat seudulle tyypillisiä: tasaista, viljel-

tyä peltoa  ja  isoja maalaistalojen tilakeskuksia.  

3. Uusi  tie on linjattu  hieman etäämmäksi vanhasta kulttuu-
rimaisemasta, mutta niin, että ohi kulkijakin voi  sen  kauneu-
desta nauttia.  

4. Ruskonkallion  leva  hdysalue  on yllättävässä, kraaterimai
-sessa  paikassa. Maisematila voi kasvillisuuden vartuttua 

muuttua mielenkiintoiseksi.  Kuva  Elina Hellstén  1993. 

Kuvat ja  kuvatekstit mt  1 98  ja  mt  205 

5. Kalannin Sirppujokilaakso  on  kapea. Päätien kulkijalta 
viereinen kaunis ruukki  jää  huomaamatta.  

6. Kodjalassa  vanha kylätiestö  on  tiivistä  ja  risteilee  pää-
tien poikki.  Osa  rakennuksista näkyy päätielle.  

7. Hinnerjoki  virtaa päätien  ja  viereisen vanhan tien poikki. 
Vanhan tien kivisilta näkyy kauniisti päätielle.  

8. Kauttuan  tehtaat  ja  ruukinmiljöö  näkyvät Eurajoen laak-
sossa.  
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Mt 198  Uusikaupunki-Laitila  ja mt  205 
 Laitila-Eura, "renkaan poikkitie" 

Maisemarakenne  

Laitilan seutu muodostuu laajasta rapakivikallioperän 
rengasrakenteesta, jonka keskiosa  on laakea.  Sen  ym-
pärille ovat kallioperän muodot asettuneet rengasmai-
siksi laaksoiksi  ja harjanteiksi. Rengasrakenteet  ulot-
tuvat rannikolta Pyhäjärvelle asti.  

Tie  kulkee Laitilan rengasrakenteen halki. Molemmis-
sa päissäiin  se  ylittää kapeita rengasrakenteen laaksoja 

 ja selänteitä.  Renkaan keskellä  on  Laitilan laaja tasan- 
ko. Kauttualla  tie  laskeutuu Pyhäjärven rantaselänteel

-tä alas  laaksoon suurmaiseman solmukohdassa.  

Tien  kuvaus 

Uusikaupunki  on  rakennettu laajan selänteen rintee-
seen. Laitilan  tie  halkoo selännettä heti keskustasta 
lähtiessään.  Se  kulkee maiseman suuntautuneisuuden 
poikki, joten kapeat Sirppujoen haarojen laaksot  vain 
vilahtavat  ohi. Samoin käy Kalannille. Kalannin kau-
nis ruukki  ja ruukinkartano  ovat jyrkässä  ja  kapeassa 
Sirppujokilaaksossa. Ne ovat rakennustyyliltään hyvin 
samantapaisia kuin Pohjanlanden toisella puolella 
Bergslagenin rannikkoseudun pikku ruukit. 

Kylähiisi  ja Kodj  ala ovat Kalannin reunaselänteen  ja 
 Laitilan tasankolaakson väliin jäävällä pienipiirteisellä 

vaihettumisvyöhykkeellä. Kylähiidessä  on peltotasan-
teesta  kohoavia perättäisiä  de Geer-moreeniharjantei

-ta.  Ne näkyvät maisemakuvassa matalina katajikko-
kumpareina. Kodj ala  on  tiivis satakuntalainen rykel-
mäkylä. 

Laitilan kirkonkylä  on  rakentunut jäätikköjokimuodos-
tumalle savikon keskelle. Kapealle harjulle  on  mahtu-
nut  vain  kirkko  ja  vanha, nauhamainen kylä. Nykyinen 
Laitila  on  laajentunut kauemmas laaksoon.  

Malkon  kylä  on Sirppujoen latvoilla. Tie  laskeutuu 
jyrkästi  alas jokilaaksoon  ja  nousee taas selänteelle. 

 Tien  varteen  on  kasvanut leveähkölle alueelle tien suun-
taista puustoa, joka peittää kylän näkyvistä  ja  nostaa 
tien turhankin vahvasti esiin.  

Malkon ja Hinnerjoen  väli  on  tielle näkyvältä osaltaan 
metsäistä selännettä. Hinnerjoki  on  idyllinen  ja  tiivis 
kylä, joka  on  rakentunut avoimen pellon ympärillä ole- 

ville kumpareille. Yläneeltä  tulevaa tietä aiotaan jatkaa 
Hinnerjoelta Lappi Tl:ään. 

Hinnerjoen  jälkeen  tie  siirtyy selänteen kautta Säky-
länjärven pohjoispäähän. Rannan puolella  on  miltei 
jatkuva metsävyöhyke. Järvi näkyy  vain  kerran, kurt 
landen pohjukka ulottuu tielle.  Tien  varressa  on  mo-
lemmin puolin levähdysalueet. Rannan puolelta avau-
tuu upea näkymä Säkylänjärven aavalle ulapalle.  

Tie  tupsahtaa Euran Kauttualle selänteeltä aivan  kos-
ken  kupeessa. Tämän  kosken  kautta  koko Säkylänjär

-yen  vedet laskevat Eurajokeen. Koskivoiman varaan 
syntyi aikanaan Kauttuan ruukki, nyt samaa voimaa 
hyödyntää Kauttuan paperitehdas. 

Maiseman arvot 

Untamalan-Kodjalan maisemakuva  on  erikoinen.  Sillä 
 on  runsaasti kulttuurihistoriallisia arvoja. Alue kuuluu-

kin valtakunnaifisiin arvokohteisiin. 

Muilta osin tiemaiseman arvot koostuvat pienistä, säi-
lyneistä kulttuuripiirteistä, jotka eivät ole  kovin  hel-
posti havaittavissa, toiset hädin tuskin näkyvät tielle. 
Seutu  on  täynnä kulttuurimuistomerkkejä. Päätiekin 
poikkeamineen sopisi maisematieverkon osaksi. 

Satakuntalaiseksi vaihettuva kylärakenne  ja  rakennus- 
tyyli  on  merkillepantavaa. Tiiviit, vanhat kylät matalil

-la kumpareilla  ovat tyypillisiä. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Tiepliri  on  suunnitellut palvelualueen rakentamista  Lai-
tilan seudulle. Ehdolla  on  ollut tiepiirin varikkoalue Uu-
denkaupungin tien varressa. Paikka vaikuttaa maise-
mallisestikin soveliaammalta kuin Valkojärven alue, jon-
ka suunnittelusta onldn luovuttu.  

Malkon  kylässä laakson jatkuvuus katkeaa tien varren 
puuston johdosta. Tiivistä puustoa voisi harventaa  ja 

 jättää parhaita yksilöitä kasvamaan komeiksi yksittäis-
puiksi. 

Yksi Turun tiepiirin kauneimpia levähdysalueita  on Sä-
kylän Pyhäjärven rannalla. Paikalla  on  jopa hieno  blek-
kainen  uimaranta. Talvisin paikka  on  pilkkimiesten käy-
tössä. Suositulle alueelle ollaan rakentamassa suurem-
paa palvelurakennusta, johon voidaan koota yhden ka-
ton  alle  hajallaan eri kopeissa olevat toiminnat. Leväh-
dysalueen suunnittelussa tulee lähteä hyvin hienovaral-
sesti paikan antamista viitteistä.  
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Mt 208 Hinnerjoki -Yläne, "metsätie, savutie" 

Maisemarakenne 
•— 	Hinnerjoki 

Hinnerjoki-Yläne  -tie  kulkee  Säkylänjärven länsipuo-
len selänteillä.  Tie  nousee  selänteelle Hinnerjoella  ja 

 laskeutuu laaksoon  Yläneellä. _ ,..- -  

Tien  kuvaus 	 'i  P  -  

Tie on uudehko, 80-luvulla rakennettu.  Se  ohittaa  se-
lännejärviä  ja  -soita.  Tien  varren kaksi kylää,  Honki-
lahti  ja Koskenkylä  jäävät näkymättömiin.  ,. 

Tieosuudella  näkyy  eñkoinen, metsäisiä selänteitä  hyö-
dyntävä elinkeino. Kylien liepeillä  on  useita  grillihiiliä 
esipoittavia  teollisuuslaitoksia.  Tien  varrella  varoite-  r  
taan teollisuussavuista  liikennemerkillä. 

Saapuminen  Yläneelle  pitkän  metsätaipaleen  jälkeen  
on  kuin tulisi seinästä ulos, niin jyrkkä  on maisemati- 	'.-'  
bien  raja.  

Maiseman arvot 	 - 	4 

Tie on  selkeästi  metsätie.  

Ongelmat  ja  suositukset  

Tie on  yksitoikkoinen, mutta samalla viehättävällä ta-
valla karu  ja  suurpiirteinen.  Sen  varressa ei ole paljon 
tehtävissä. Selännemetsien karuuden tulisi näkyä tielle. 	..... 
Metsän reunaan puskeva koivikko ei sitä ilmennä, havu- 
puusto paremmin, etenkin mänty. 	 - 

Näkymiä pikku järville kannattaa pitää auki, jotta  tie- 
osuudella  on  vaihtelua. Säkylänjärven näkyminen olisi 
myös arvo. Suuruudestaan huolimatta tiet  sen  rannoilla 
kulkevat miltei säännönmukaisesti niin kaukana  ja  ma-
talalla, ettei mitään näkymiä rantametsiköiden  ja  huvi-
latonttien yli avaudu. 

•  :d 

1 Mt 208 on metsätie.  Paikoin tien varrella näkyy matalia 
kallioleikkauksia. Maisema  on  tasaista ylänköä. 

Yäne 
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1. Tien länsipäässä on  kapeita peltoja. Niitä myöten aurin-
ko valaisee laaksojen koivikoitaja samalla tiemaisemaa.  

2. Eurajokilaakso  on  leveä  ja selvärajainen. Soupaan  kar-
tanolle johtavan koivukujanteen takana näkyy Eu  ran  kirk-
ko.  

3. Köyliön  ja  Huittisten välisellä metsäosuudella  on  kokeil-
tu keltaisten muovinauhojen vaikutusta hirviin.  Tien  selän-
nejakso  on  korkealla harjanteella kuin "hyllyllä". 
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Kt 42  Rauma-Eura-Huittinen,  "selännetie" 
	

Ongelmat  ja  suositukset 

Maisemarakenne 

Raumalta Huittisiin  kulkeva  tie  halkoo laajoja metsä- 
isiä selänteitä maiseman pääsuunnan poikki. Avoimia 
maisemia  on Lapin  kirkonkylässä, Eurassaja Köyliön-
järven pohjoispäässä. Selänne  on  tasaista  ja sen  suh-
teelliset korkeuserot pieniä.  

Tien  kuvaus  

Tien  länsiosassa Rauman itäpuolella maisema  on met-
säinen  ja  syrjäisen tuntuinen. Kapeat laaksot juovitta

-vat  metsää harvassa.  Tie  sivuaa Lapinjoen laaksoa  sen 
 suuntaisena, joten avoin maisemajakso  on  sillä  koh-

dalla osuuden pisin. Jokilaaksoon kuuluvan Saarnijär
-yen pohjoisrannalla  oleva esihistonallinen kalmisto 

näyttää tavalliselta metsäiseltä mäeltä. 

Euran selkeärajainen jokilaakso erottuu kulttuurimai-
semana tien varressa. Eurasta valtatie 2:lle  tie  kulkee 
miltei  koko matkan  laajalla metsäselänteellä. Jakso  on 

 kuuluisaa hirvikolarialuetta. Köyliönjärven pohjoispääs
-sä  tieltä avautuu näkymä pitkin järvenselkää  ja  vähän 

lännempänä loivamuotoisen Köyliönjokilaakson pel-
loille. 

Maiseman arvot 

Arvokkaat avoimet maisemat ovat Eurassa  ja  Köyliön
-järven pohjoispäässä.  

Yhtenäisellä metsätaipaleella  erilaista metsämaisemaa 
voisi korostaa. Jaksolla  on karuja  kankaita  ja reheviä 
sekametsiä.  Tien  varren raivaustöissä voi erilaiset taipa-
leet huomloida karsimalla karukkojen edestä lehtipuus

-toa  pois  ja  jättämällä rehevien metsien reunoille näky-
viin lehtipuuryhmiä  ja  reunan ulkopuolelle yksittäisiä- 
kin  puita, kunhan turvallisuusvaatimukset täyttyvät. 

Erilaiset luonnonmaisemaa rikkovat poikkeamat, kuten 
sähkölinjat olisi hyvä saada mandollisimman huomaa-
mattomiksi esim. antamalla katajikon nousta tien  ja  avoi-
men linjan alustan väliin. Selännemetsiin kuuluvat suot. 
Niiden vapaa näkyminen antaa vaihtelua taipaleelle. 

Euran  ja  Huittisten välissä  on  vedetty keltaista muovi- 
nauhaa puusta puuhun "hirviaidaksi". Yhden  talven  ol-
tuaan nauha  on katkeillut pätkiksi,  jotka lepattavat tien 
reunoilla. Vaikka hirvet nauhaa karttaisivat,  on  toivot-
tavaa, ettei käytäntö yleisty,  sillä  lopputulos  on  sotkui-
nen. 

Selännetaipaleilla  tie  kulkee paikoin metrejä ympäris-
töään korkeammalla harjanteella kuin hyllyllä.  Se  tekee 
tiestä irrallisen oloisen. Korkea puusto tien reunalla  ta- 
soittaisi tilavaikutelmaa. Tienparannusten yhteydessä 
tulisi penkereitä madaltaa. Ne tuntuvat lilkenneturvalli-
suudenkin kannalta arveluttavilta. 

Järvenpäästä Köyliönjärven itäpuolitse  kulkeva tieosuus 
aiotaan perustaa museotieksi. Tämä sopii hyvin kulttuu-
riympäristökokonaisuuteen. 



Mt 219  Eura-Harjavalta,  "jokilaaksotie" 

Maisemarakenne  

Tie  seuraa Eurajokilaaksoa pohjoiseen  ja  nousee Har-
javallan eteläpuolella harjulle.  

Tien  kuvaus 

Haijavaltaanjatkava  tie  ohittaa Euran kirkonkylän  län-
sipuolelta.  Kirkonkylän miltei pohjalaistyyppinen nau-
harakenne  jää  rauhaan uudelta tieltä.  Tie  halkoo lakeaa 
Eurajokilaaksoa. Vaaninkangas kuroo aavan laakson 
pohjoispään kapeaksi. Vaanin kartano  on  rakennettu 
harjun päätteeseen. Komea harjumännikkö  on  karta-
non puistona. 

Vanha tielinja erkanee Vaanin kohdalla itään Eurakos-
kelle. Uusi jatkaa selänteen yli laajaan laaksoon, jossa 
Köyliönjoki yhtyy Eurajokeen. Selänteellä Eurakos

-ken  kohdalla  on  iso sahalaitos. Laakson pohjoispäässä 
 tie  nousee Harjavallan harjukankaalle, Järilänvuorelle, 

 ja  kulkee  sillä  useita kilometrejä ennen kuin liittyy 
kakkostiehen. 

Maiseman arvot 

Päätien maisema  on  selkeä. Uusi  tie  kulkee hieman 
sivussa vanhasta kulttuurirakenteesta sitä häiritsemät-
tä. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Vanhaan verrattuna uusi  tie  kulkee vaatimattomammin 
maisemien halki. Upeat nauhakylät jäävät vanhan tien 
varteen. Uudeltakin tieltä näkyy kuitenkin komeita tila- 
keskuksia, hyvin hoidettuja peltoja  ja  katajikkokumpa-
reita.  Poikkeuksellisen komea katajikko kasvaa Laihian 
kylällä Isotalon takana. 
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1.  Eurajokilaaksossa  tie  kulkee matalalla miltei pellon  pin-
nan  tasossa.  Tien  tasaus korostaa maiseman aukeutta. 

2. Vaanin  kartanon kohdalla tien vieressä  on  rauhoitetlu kelo.  

3. Vaanin  kartanon kujanteen täydentäminen päätielle asti 
 ko ro  staisi  maiseman solmukohtaa.  

4. Harjavallan harjun eteläpuolen hietaisilla kumpareilla  on 
 puistomaisia pihapiirejä  ja  metsäsaarekkeita  peltojen kes-

kellä. Laihian kylä.  

5. Harjavallan eteläpuolella  tie  nousee harjulle.  
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Vt  2 Helsinki-Huittinen-Pori, "j  okilaaksotie" 

Maisemarakenne 

Kakkostie  siirtyy Forssan-Humppilan tasangolta  Ko-
kemäenjokilaaksoon  Huittisissa.  Tie  seuraa laaksoa  sen 
reunaselänteen  tuntumassa Poriin asti.  

Tien  kuvaus  

Vt  2  eli kakkostie  on  Uudenmaan tiepiirin puolella 
ylittänyt laajan Tammelan ylänköalueen. Turun tiepii-
rin puolella maisema  on  edelleenkin takamaan tuntuis-
ta. Seutu  on  tasaista  ja  soista Loimijoen latvaseutua. 
Pellot ovat osittain suoperäisiä,  ja osa  niistä  on  jää-
mässä pois käytöstä. Tiepiirin itäraj alta Kanteenmaalle 
asti kallioperän murroslinjat ovat pääasiassa lounas-
koiffis -suuntaisia. Kanteenmaalta länteen suunta vaih-
tuu kaakko-luode -suuntaiseksi. Tiepiirin rajalta  Kan-
teenmaalle  asti  tie  noudattelee saman suuntaista, pai-
koin katkeilevaa harjua. Molemmat kulkevat tällä alu-
eella kallioperän perussuuntautuneisuuden poikki.  Har-
julia  oleva vanha kuittuurirakenne  on  uudelta tieltä 
täysin piilossa. Yllättäen puiden latvojen  lomassa  nä-
kyy kirkon torni. Huhtamon kylä piiloutuu harjuile. 

Huittisten seudulla varsinaissuomalaiset viljelymaise
-mat  lisääntyvät. Harju katoaa sivummaksi Huittisten 

keskustan itäpuolitse.  Tie  kulkee poikki voimakasmuo-
toisten selänteiden  ja  laaksojen  ja  niiden viljavien, hoi-
dettujen peltojen. Seudun vanhaan teollisuuteen viit-
taava tiilirakennuskulttuuri  on  merkille pantavaa, vaik-
ka päätien varsilla uudempi, paikoin sekavakin raken-
taminen  on  vallitsevaa. 

Huittisten laakeilla tasangoilla Kokemäenjoki tekee suu-
ren  mutkan puristuessaan Tampereen  seudun selän- 
teiltä Vammalan kautta eteenpäin. Tästä länteen  tie on 

 rakennettu selkeän kaakko-luode -suuntaisen jokilaak
-son  reunalle.  Tie seuraakin  laaksoa Poriin asti, välillä 

kilometritolkulla aivan viivasuoraksi linjattuna. 

Mitä lännemmäksi kuljetaan, sitä suurimittakaavaisem-
maksi muuttuu maisema. Samalla taajamarakenne tii-
vistyy käytännössä miltei jatkuvaksi nauhakaupungik

-si.  Kokemäen taajama  on  rakentunut joen rannalle 
lounaaseen viettävien pienten selänteiden tuntumaan. 
Paikka  on ideaalinen  asutukselle. Seudulla onkin ollut 
asutusta  jo  pitkään. Vanhimmat asuinpaikat näkyvät 
tiellekin laajoina puoliavoimina, puistomaisina kataja-
rinteinä. 

Harjavalta  on  nimensä mukaisesti asettunut harjulle, 
joka tällä kohdalla  on  jälleen palautunut jokilaaksoon 

 ja  laajentunut valtavaksi, korkeaksi kankaaksi.  Tien 
 varren harjumännikkö  on  jo  kunnioitettavan iäkästä. 

 Sen runkojen  lomasta saa itse taajamankin rakenteesta 
jonkinlaisen käsityksen. Harjavallan teollisuuslaitok-
set jäävät tiestä hiukan sivuun, mutta etenkin Porista 
päin tultaessa ne näkyvät komeasti tien varressa olevan 
avosuon yli. 

Nakkilasta  Poriin  tie  halkoo peltoja, nauhataajaman 
esikaupunkivyöhykettä  ja  pieniä metsiköitä. 

Maiseman arvot 

Maiseman perusrakenne  on  alueella selkeä. Siellä, missä 
 se  näkyy,  se  hallitsee ylivoimaisesti. Laaksot  ja  niiden 

avoimet pellot muodostavat tällaisilla alueilla perusti - 
lan,  jonka kautta  koko  maiseman rakenteen pystyy ta-
juamaan. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Entisille pelloille kasvaneet ryteiköt  ja pensoittuville  pel-
loille rakennetut taajaman uudet laajennukset riittävät 
sekoittamaan maisemarakenteen hahmon  ja tajuttavuu

-den.  

Vaikka  koko  Suomen mittakaavassa näin pitkä avoimes-
sa laaksossa  ja entisilä  pelloilla kulkeva  tie on  harvinai-
suus,  on  vt  2:n  suurimittakaavainen  maisema  ja  suora-
viivaisuus yksitoikkoista tiellä liikkujan kannalta. Siksi 
kussakin maisematilassa  on  tarpeen korostaa poikke-
uksia, vaihtelevuutta  ja  näkymiä ympäröivään maise-
matilaan. 

Kakkostien levähdysalueet  ovat miltei pääsääntöisesti 
hieman bussipysäkkiä laajempia ulokkeita tien reunalla. 
Tähän  on  ilmeisesti päädytty, koska  tie on  rakennettu 
kapean harjun jyrkkään rinteeseen. Alueet ovat turvat

-toman  tuntuisia, pölyisiä  ja  meluisia. Levähtämisen vuok-
si olisi parasta päästä etäämmäs tiestä. Harjanteen ta-
kaa avautuisi maisema "muualle".  Se  kiinnostaa aina. 
Levähdysalueiden saneeraaminen  ja kehittämismandol-
lisuudet  tulisi tehdä erillisen selvityksen pohjalta. 

Huittisista Poriin tien varrella  on  miltei jatkuva nauha- 
kaupunki. Kaupunkien julkisivu päätielle  on  ffikkujien 

 määrässä laskettuna niiden yksi pääjulkisivu. Kaupun-
kien  ja  tiepiirin tulisi paneutua kysymykseen laajassa 
yhteistyössä kakkostien ympäristön kehittämiseksi. 

Huittisista Porin tiejakso kulkee laaksossa  ja  seurailee 
samansuuntaista jokea. Tilusjako  ja  joen rannan  van-
halta  tieltä lähtevä tilustiestö ovat kohtisuorassa jokea 

 ja  tietä vastaan. Kokemäenjokilaaksossa voisi kehittää 
tilusteiden varteen päätietä vastaan kohtisuoria puuku-
janteita (koivu), jotka samalla toimisivat tuulensuoja-
vyöhykkeinä  ja rytmittäisivät  paikoin yksitoikkoista mai-
semakuvaa  ja tiemiljöötä.  Tällaiset projektit vaativat laa-
jaa yhteistyötä eri osapuolien kesken. 

Huittinen 

Idästä tuleva toivotetaan tervetulleeksi Huittisten taaja-
maan tien varren kyltillä, joka metsätaipaleen jälkeen 

 on  pystytetty metsään keskeneräisen teollisuusalueen ku-
peeseen. Kaupungin todellinen maisema poikkeaa tästä 
mielikuvasta:  se on  syntynyt laaksoon Loimijoen  ja  Pun

-kalaitumenjoen yhtymäkohtaan.  Kaupungin todellisen 
maiseman toivoisi näkyvän tiellekin. 

Huittisissa  Ofl  Vt  2:n  ja kt  41:n  eli Tampereentien erita-
soliittymässä tehty isoja maastonmuotoilutöitä liittymän 
rakentamisen yhteydessä. Paikalla lienee ollut aikaisem-
minkin mäki, mutta lopputulos näyttää siltä kuin liitty-
märamppien sisäosiin olisi kasattu maata  ja  istutettu 
mäntymetsäksi. Liittymän kupeesta jatkuu pieni harju 
luoteeseen. Liittymän muotoa  tai  pelkästään istutuksia 
muuttamalla aluetta voisi naamioida harjumaisemaksi. 

 Se  edellyttäisi puuston poistamista muotojen alareunas-
ta  ja  niityn ulottamista ylemmäksi. Samalla liittymän 
havaittavuus parantuisi. 

Kokemäki 

Kokemäen Sonnilanjoen laaksoa pitkin tieltäkin avau-
tuu näkymiä esihistorialliseen kulttuurimaisemaan. Nä-
kymien säilyminen  on  tärkeää. Kokemäen länsipuolella 
ratalinja kulkee tien vierellä. Ratapenger sulkee paikoin 
tieltä avautuvia näkymiä. Puuston kasvaminen penke

-reelle  sulkisi näkymien lisäksi myös maisematilan.  Rata- 
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penkan  raivaamisesta silloin tällöin tulisi huolehtia yh- 
teistyössä esim. VR:n  ja  kunnan kanssa. 

Harjavalta 

Harjavallan taajama vaikuttaa selkeältä  ja  hyvin hoide- 
tulta. Harjukankaan  luontainen männikkö  on  riittävän 
yksinkertainen  ja  yhtenäinen teema tien varressa.  Sel- 

°orj keä,  vihreä taajamakuva antaa positiivisen vaikutelman. 
Läpinäkyvä  ja  -kuuluva vihreä vyöhyke ei kuitenkaan 

•  suojaa taajamaa toiseen suuntaan.  Tien  negatiiviset melu- 
•  ja saastevaikutukset  pääsevät tunkeutumaan taajaman 

sisään. Meluesteiden suunnittelu onkin lähdössä liikkeelle 
vuoden  1995  aikana. Puistomainen,  harva mäntykangas  
on meluesteiden  kannalta vaativimpia kohteita. 

Nakkila  

Tie  kulkee Nakkilan ohi laajan viljelymaiseman reunas- 
sa. Viljelyaukea  on  vielä maaseutumainen  ja  siisti. Taa- 
jaman puolella uusi, hajanaisesti levinnyt rakentaminen 
häiritsee paikoin tunkeutuessaan vanhojen arvoraken- 

•  nusten  kupeeseen. Valtatien ylittävä silta katkaisee tiellä 
kulkijan  pitkän, avoimen laaksomaiseman.  

hylla  
Ulvila-Pori  

Mitä lähemmäksi Poria tullaan, sitä sekavammaksi tien- 
varsimaisema  muuttuu, vaikka suuret maisemalliset lin- 
jat selkenevät. Teollisuustontit, uudet vielä puuttomat 

•,, 	,. asuinalueet,  viljelystä pois jääneet pellot, niille kasvanut 
puusto  ja pensasto,  huoltoasemat, kyltit, viitat  ja  mai- 
nokset hallitsevat tiellä kulkevan näkymää.  

Nakkila  
I, 
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1. Vt  2 on linjattu viivasuorina  jaksoina Kokemäenjokilaak
-son  reunaan. Huittinen.  

2. Kuusiaidat  suojaavat usein avoimen laakson pihapiirejä. 
Näkymä Peipohjan ratasillalta etelään.  

3. Harjavallan länsipuolella  on  aukea Lammaistensuo.  Sen 
 yli näkyvät kaupungin teollisuuslaitosten piiput maamerk-

keinä.  Tien  reunat kannattaa säilyttää avoimina.  

4. Kurkelansuon  koivikoiden takana aukeavat Tattaranjoen 
varren kylämaisemat. Nakkila.  

5. Näkymä Nakkilan eritasoliittymästä luoteeseen. Taajama- 
rakenne jatkuu miltei katkeamatta Poriin asti.  
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Mt 265 Pori-Mäntyluoto, "tasankotie" 

Maisemarakenne  

Tie  kulkee rannikolle työntyvällä laakealla hiekkaisel-
la niemellä.  

Tien  kuvaus 

Porista Mäntyluotoon  johtava  tie on kakkostien  jatke. 
Kakkostien tapaan  se on linjattu viivasuoraksi tJlasoo-
rin,  Kyläsaaren  ja  Meri-Porin ohi. Yyterin harjumuo-
dostuman kohdalla  tie  nousee  ja  kaartaa hieman. Vir-
kistysalueena olevan Yytenn männyt ovat jyhkeämpiä 
kuin talousmetsissä. 

Mäntyluodon  maisema  on  vaikuttavaa: hiekkakangas 
laskee laakeasti mereen. Rannoilla  on  satojen metrien 
kosteikkovyöhykkeet. Thmisen tekemät rakenteet ovat 
mittasuhteiltaan valtavia, tasangosta nousevia järkälei

-tä: Mäntyluodon satamarakenteet,  Kemiran teollisuus-
laitokset  ja aavassa merimaisemassa  kauempana erot-
tuvat syväsatama  ja hiilivoimalaitos. 

Mäntyluodon  tie on  oudon epäsiistin näköinen:  Kemi-
ran  tehtaille kuijetettava ferrosulfaatti varj .ä  tien  pin-
nan, kaistamaalaukset,  viitat  ja  tien varren kasvillisuu-
den ruskealla pölyllä. 

Maiseman arvot 

Mäntyluodontien  maisema  on  kaksijakoinen: maise-
man piirteet, meri  ja  ihmisen tekemät uudet teollisuus-
laitokset ovat valtavia. Päätien sivuun jäävät alueen 
herkimmät  osat,  tiiviit kylät  ja  vanhat teollisuusyhdys

-kunnat,  kartano puistoineen. Sataman laitteiden ku-
peessa  on  "entisaikojen" hotelli, pieni puutalo ihanan 
rantahiekan  ja merimaiseman  ääressä. Tietä kulkiessa 
hiljenee luonnon  ja  ihmisen töitä kummastelemaan. 
Ympärillä kimaltelee valtava meri, jonka vierellä  kaik- 
Id  tuntuu pieneltä. 

Yyterinsannat  ja  taustan harju kuuluvat valtakunnalli
-sun arvokohteisiin.  Tielle muodostumasta näkyy män-

tyjen rintama. Sopivin taukopaikka tällä alueella  on 
hiekkarantojen  äärellä. 

Ongelmat  ja  suositukset  

Tien  varressa  on  aikaisemmin ollut  pienialaisia  peltoja, 
jotka ovat kasvamassa umpeen.  Tasankomaisemaa  voi 
korostaa  yhtenäisellä metsäjaksolla.  Entisten peltojen 
kohdalla voi  luiskaan  kasvavaa puustoa, etenkin mänty-
jä jättää kasvamaan.  

1. Mäntyluodon  tie on  Vt  2:n  jatke.  Se on linjartu  yhtä suo-
raviivaisesti.  

2. Kumpareelta  avautuu tielinjaa pitkin näkymä satamaan.  

3. ja  4.  Mahtava luonto  ja  ihmisen valtavat rakenteet näyt-
täytyvät Mäntyluodontien varrella. 
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Mt 266 Pori-Hyvelä, "peltotie" 

Maisemarakenne  

Tie  kulkee leveän Kokemäenjokilaakson poikki.  

Tien  kuvaus  

Pori-Hyvelä -tieosuus on  ennen ohitustien rakentamis-
ta kuulunut valtatie kandeksaan.  Tie  halkoo Porin poh-
joispuolista peltoaukeaa  ja  nousee Kokemäenjokilaak

-son  rinteeseen. 

Maiseman arvot 

Pohjoisesta tultaessa mäeltä avautuu yksi seudun  ko-
meimmista  näkymistä. Peltojen takana näkyy kaupun-
ki, jossa kirkontorni kohoaa  kaiken  muun  ylle.  Tilanne 
muistuttaa Uppsalan  ja  sitä ympäröivän kulttuurimai-
seman kohtaamista kaupunkirakenteen keskeltä kohoa-
vaa kirkontornia myöten. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Hyvelän eteläpuoli  tulisi säilyttää avoimena.  On  tärke-
ää, ettei esim. ohitustien liittymään rakenneta tukkoon. 
Ideaalimaisema näin komeassa paikassa olisi sellainen, 
missä hoidettu maaseutu kohtaisi suoraan kaupungin 
muurimaisen reunan ilman taajamien reunoille tyypilli-
siä pensoittuvia odotusalueita.  
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1. Kokemäenjoen sillalta avautuu näkymä verkkaan virtaa-
valle joelle.  

2. Kaasmarkunjokilaakso  on  avoin.  Tien  varteen  on  jätetty  
J  koivuja. Tällaisilla paikoilla yhtenäiset kujanteetkin sopisi-

vat  maisemaan. Taustalla näkyy maalaistalolle johtava koi-
vukujanne.  

3. Kullaan  kirkonkylä verhoutuu vehmaaseen puustoon.  Pää-
tien varteen  on  rakennettu kevyen liikenteen väylä. Maise-
man kannalta istutuksia ei tarvittaisi ollenkaan, mutta  har-
vat  yksittäispuut  voisivat antaa kevyelle liikenteelle tukea  ja 

 suojaa.  

4. Valtatie  11  varrella  on  tien reunapuustoa hoidettu.  Valko- 
runko isia  koivuja  on  otettu esiin. Ne antavat valoisuutta 
metsän keskellä kulkevalle tielle. 



Vt  ii Pori-Tampere,  "metsätie" 

Maisemarakenne  

Valtatie  11  kulkee länsiosallaan Kokemäenjokilaaksoa 
 ja sen sivulaaksoa  pitkin. Leineperin pohjoispuolella 
 tie  nousee selänteille. Kapeat laaksot Kullaan kirkon-

kylän kohdalla  ja Kiikoisten  pohjoispuolella poikkea-
vat selännemaisemasta.  

Tien  kuvaus 

Valtatie  11 erkanee  Porin  ja  Ulvilan välissä kakkostiel
-tä. Tie  kulkee taajamien reunan teollisuusalueiden ohi 

 ja  ylittää Kokemäenjoen.  Se  nousee "Porin korkeim-
malle mäelle", Pirunkynnelle.  Tien  suoraa linjaa pitkin 
avautuu komeat maisemat Kokemäenjokilaaksoon. 

Selänteen  takana  on Kaasmarkun  kylä tasaisessa joki-
laaksossa. Tiet  ja tilusrajat  ovat johtaneet vanhalta, 
jokilaakson suuntaiselta tieltä kohti jokea. Uudenkin 
tien varressa näkyy koivukujanne joka osoittaa vanhan 
tilustien paikan. 

Kaasmarkun  jälkeen  tie  nousee taas reilun viiden kilo-
metrin metsäiselle selänneosuudelle. Selänteen etelä-
puolella  on Leineperin  ruukki Kaasmarkunjokilaakson 
perällä. Ruukki  on  saanut voimansa selänteeltä  alas 
putoavasta  koskesta. 

Sama joki, nyt Joutsijokena katkaisee tien kupeessa 
pitkän, kapean laakson. Laakson keskellä  on  kapea 
harju,  jolle Kullaan  pieni  ja  idyllinen kirkonkylä  on  

sijoittunut. Laakson itäreunalla  on  Kosken  kylä selän-
teeseen työntyvässä laaksossa. Koskelta alkaa kanden-
kymmenen kilometrin metsäjakso,  ja sen  takana  on 

 seuraava kirkonkylä, nyt Kiikoinen Kiikoisjärven laak-
sossa.  Tie  kulkee laakson  ja riekaleisen selännevyö-
hykkeen  läpi Kiikoisjoen laaksoon. Putaj  alla  alkaa Hä-
meen tiepiirin alue. 

Maiseman arvot 

Arvokkaimmat maisema-alueet ovat Kaasmarkunjoki-
laakso  ja sen  perällä, päätiestä sivussa Leineperin ruukki 
sekä Kullaan kirkonkylän maisema. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Kaasmarkunjokilaakson  maisemallinen teho lisääntyisi, 
 jos tilusteiden varsifia  olisi enemmän koivukujanteita. 

Perinteitä siihen olisi, samoin tarvetta tuulen voiman 
vähentämiseen. Toteuttaminen vaatii yhteistyötä eri osa-
puolien kesken. 

Kullaan  kirkonkylä  ja peltoaukea  on  hieno maisematila. 
Kirkko voisi kapealta harjulta näkyä hieman nykyistä 
paremmin. Yhteistyössä kunnan kanssa voisi tiellekin 
avautuvaa näkymää parantaa. 

Selänteiden  metsät ovat hyvinkin vaihtelevia. Metsien 
iän, puulajisuhteiden  ja rehevyyden  vaihtelut antavat 
rytmiä taipaleille. Päätiet ovat Suomessa vielä uusia, 
mutta niidenkin varteen pitäisi kehittää sitä sadan vuo-
den kuluttua näkyvää vanhaa puustoa, joka olemassa-
olollaan linjaa tien paikalleen. Tällaista puustoa voi olla 
myös metsätaipaleila.  Tien  varteen voi hakkuidenkin 
yhteydessä jättää joitakin ikipuita kasvamaan suojaksi 
taustan avoimuutta vastaan. 
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Mt 230  Lauttakylä-Punkalaidun, 
"joenrantatie" 

Maisemarakenne 

Punkalaitumen  tie  seuraa  koko  matkallaan itä-länsi  - 
 suuntaista  Punkalaitumenjokilaaksoa.  Laakso  on  mil-

tei  tasalevyinen  suurien  selänteiden  välinen murros- 
laakso. Poikittaiset  murroslinjat  laajentavat sitä pai-
koin  ja  avaavat harjanteiden yli  satulamaisia  laakso

-painanteita.  

Tien  kuvaus  

f1w  
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Tie  mutkittelee joen mukana hieman sitä  loivemmin. 

 Sopivassa  kulmassa  siltä avautuu näkymiä joen vesi
-peilille.  Tie  muistuttaa  kylätietä  enemmänkin kuin  pää- 

tietä. 

Maiseman arvot  

Koko tiejakso on  maisemallisesti arvokasta 

Suositukset 

Tieosuus  sopisi hyvin matkailijoille tarkoitetuksi maise-
matieksi  ja  muistuttaa Loimijoen rannassa  ja Kokemä-
enjokilaakson  kulttuurimaisema-alueilla kulkevia van-
hoja joenrantateitä. Yhteydet näihinkin ovat helpot, 
joten alueelle voisi kehittää maisematieverkoston palve-
luineen, jotka samalla tukisivat kyliä  ja  niiden elinkei-
noja. Toteuttaminen vaatii jatkokehittelyä yhteistyössä 
kuntien  ja  muiden intressipiirien kanssa. 
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1. Huittisten Lauttakylästä Punkalaitumelle lähtevä rielinja 
 on  vanha,  lie  näkyy nykyisellä linjallaan  jo  1 700-luvun lo-

pun Kuninkaankartassa.  

2. Välillä  tie  käy lähellä jokea.  lien tasausta on  ilmeisesti 
aikojen kuluessa nostettu,  sillä  mäntyvanhus  kasvaa alem-
pana.  Se  antaa tien kaarteelle visuaalista tukea.  

3. Tie  kulkee kauniisti vanhan kylärakenteen  lomassa.  

4. Punkalaitumen  kirkonkylää  tie  lähestyy  ensin  laaksoon 
avautuvan  paa.ulkisivun  puolelta. Ennen taajamaa linja  sur

-tyy keskemmälle kylärakennetta.  

5. Auringonkukkapeltoja  tien varrella.  

6. Vanttilassa  jokilaakso  on jyrkimmillään. 



Mt 249  Keikyä-Karkku,  "kirkkotie" 
Nc'. 

Maisemarakenne  

Tie  kulkee Rautaveden murroslaakson reunalla.  Pää- 
laaksosta haarautuvat sivulaaksot antavat maisemaan 
vaihtelevaa iytmiä.  

Tien  kuvaus 

Vammala-Karkku  -tie  kulkee komeassa viljely-  ja  jar-
vimaisemassa. Tien länsipuolelta  alkaa laaja, Nakki-
laan  ja  Poriin ulottuva selännealue,  jota  halkovat pit-
kät, kapeat murroslaaksot. Rautaveden rannat ovat  Yam- 
malan  seudulla mäkisiä.  Tien  ja  rannan välissä  on  pie-
niä laaksopainanteita  ja rinnepeltoja,  joiden yli vesi 
näkyy.  Tie  mutkittelee selänteiden kupeissa  ja  laskeu-
tuu välillä jyrkkiin murroksiin.  

Tie on "kirkkotie".  Rannan tuntumassa  on  kymmenen 
kilometrin matkalla kolme kirkkoa, Tyrvään Pyhän  Ola-
vin  kirkko, Sastamalan kirkko  ja Karkun  kirkko.  Parin 

 kilometrin päässä etelässä  on  vielä Tyrvään kirkko. 

Maiseman arvot 	 ... - 

Rautaveden  maisema  on  valtakunnallisesti arvokas  ja 
kansallismaisemaksj  luokiteltu. 	 \.' 

Mouhijärven  puolen selänteiltä etelään tiemaisema  on 
 kaunista  ja  vaihtelevaa. Etenkin tien järven puoli  on 
 kulttuurimaisemaa, jossa  on  lukuisia arvokohteita. 

Suositukset  

Koko tieosuus  sopisi maisematiestön osaksi.  Tien  varren 
maisemassa  on pienti epämääräisyyttö, mm.  kaikille  Mr-
koille  ei näkymä avaudu  min  hyvin kuin olisi mandollis-
ta. Kirkkomaisematie vaatii jatkokehittelyä.  
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1. Pyhän Olavin kirkko Tyrväällä. Etualalla edustavaa pe-
rinnemaiseinaa.  

2. Laiduntavaa  karjaa maisemaa hoitamassa Tyrvään kir-
kon lähellä. Puupylväät sopivat hyvin maalaismaisemaan.  

3. Näkymä päätieltä Rautaveden suuntaan. Taustalla  sun-
tävät  Vammalan pohjqispuolen korkeat mäet.  

4. Karkun  seudulla maisema  on  mäkistä.  Näkymä Heinoos
-ta  pohjoiseen päin. 
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Mt 258  Äetsä-Kankaanpää, "murroslaaksotie" 

Maisemarakenne 

Tiejakso  ylittää suurta Pohjois-Satakunnan järviylän-
köaluetta kapeaa, Rautaveden-Kokemäenjokilaakson 
päämurroksesta luoteeseen haarautuvaa sivulaaksoa 
seuraillen. Murroslinja jatkuu polveilevana Kankaan-
päähän asti.  Tie  siirtyy selänteelle Kiikoisten uudella 
oliituslinj  alla ja Lavian eteläpuolen  uudella oikolinjal

-la. 

Tien  kuvaus  

Tien  eteläosa Kiikasta Kiikoisiin  on  vastikään vanhan 
tien kohdalle parannettua linjaa. Parannustöiden yhte-
ydessä mutkia  on  oiottu.  

Jakson keskivaiheilla  on  laajimmat metsäosuudet.  Ku
-koisten  kirkonkylän kohdalla  tie on  linjattu  uutena  jak- 

sona selänteellä,  joten jakson pohjoispää  on  metsäisen 
 tuntuinen. 

Uutta linjaa  on  jatkettu  Pori-Tampere  -tien pohjois-
puolelle Kiikoistenjärven laakson poikki.  Tie  halkoo 
pienten selänteidenja laaksojen mosaiikkia, kipuaa taas 
selänteelle  ja  laskeutuu Lavian Karhijärven tuntumaan. 
Lavian pohjoispuolelta Vihteljärvelle  tie  kulkee poh-
jois-etelä -suuntaisen laakson länsireunalla. Vanhat pi-
hapiirit, hoidetut pellot  ja  niiden keskellä oleva järvien 

 ja  jokien ketju tekevät maisemasta viehättävän  ja  mie-
lenkiintoisen.  

Vihteljärven  kylän pohjoispuolella alkaa selännejakso. 
Kankaanpään kupeessa maisema avautuu rinteessä ole-
vaan kaupunkiin,  sen  edustaa pelloille  ja  alapuolella 
kimaltavalle Ruokojärvelle. 

Maiseman arvot 

Kiikan pohjoispuolella murroslaakso  on  pienipiirtei-
nen  ja  viehättävä.  Tien  varrella  on  useita kauniita pe-
rinnemaisemia  ja  etenkin Luhdanojan-Kikkelänjoen 
laakso alueen eteläosassa  on  arvokasta maisemaa.  

Tien  linjaus  on  selänneosuuksillakin  yleensä juohean 
tuntuista. Lavian - Vihteljärven jakso  on  kaunis. ylh-
teljärven laakso  on  valtakunnallista arvomaisemaa. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Kiimajärven  kupeessa tiealuetta  on parannustöiden  yh-
teydessä louhittu laajalti, kun tien tasausta  on  jyrkän 
mäen huipulla jouduttu laskemaan. Samalla  on  saatu 
materiaalia korjaustöihin. Levikkeelle  on  jälkeenpäin 
rakennettu levähdyspaikka, johon  on  pystytetty kunnan 
informaatiotaulu. Paikka  on  lohduttoman näköinen.  Le-
vähdysalue  vaatisi ainakin istutuksia erottamaan suo-
jaisampaa aluetta tiestä. Kulttuurimaiseman äärellä oli-
si kuitenkin runsaasti sellaisia levähdyspaikoiksi sopivia 
alueita, joista avautuisi kauniita näkymiä ympäröivään 
maisemaan. Tällainen paikka esittelisi kuntaakin tyylik-
käämmin. 

Tieosuus  sopisi maisematieksi kokonaisuudessaan eten-
kin,  jos Kiimajärven ja Kiikoisten välisillä selänneosuuk-
sila  jätettäisiin metsänhakkuissa ehjät, harvennushak-
kuilla hoidettavat kulissivyöhykkeet tiealueen varsille. 
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1. Kiikan pohjoispuolella tien varrella  on  kaunista laidun-
maisemaa.  

2. Vihteljärven  talot ovat vanhoja. Kankaanpää,  Kouran- 
kulma. 
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Vt  23 Pori-Kankaanpää-Parkano,  "suotie" 

Maisemarakenne 

Valtatie ylittää laajan Pohjois-Satakunnan ylängön koh-
tisuoraan kapeita, jyrkkäpiirteisiä murroslinjoja vas-
taan. Niinisalossa  tie  kulkee massiivisen saumamuo-
dostumaharjun poikki. Harjun takamaastossa maisema 
muuttuu soiseksi ylätasangoksi.  

Tien  kuvaus  

Kankaanpääntie erkanee  Porin pohjoispuolella Söör-
markussa valtatie 8:sta.  

Tie on  Kankaanpäähän asti pääasiassa metsäistä  ja  soista 
selännetaivalta. Seutu  on  tasaista  ja  pohjavesi pinnas-
sa. Suot ovat hyvin yleisiä  ja metsätkin kosteita.  Koivi-
koita onkin runsaasti. Pomarkun eteläpuolella  on  laajat 
suot tien molemmin puolin.  Tien  luoteispuolella oleva 

 osa Isonevaa  on  soidensuojelualuetta. Tielle sekään ei 
varsinaisesti näy,  sillä  tien lähialue  on kuivatettu  huo-
lellisesti  ja sen  seurauksena metsä kasvaa kapeana vyö-
hykkeenä tien reunalla. 

Söörmarkun, Noormarkun  ja Pomarkun  taajamat ovat 
peräkkäisissä kaakko-luode -suuntaisissa kapeissa laak-
soissa. 

Söörmarkku  on  perinteinen, hyvin säilynyt ryhmäkylä 
pitkän  ja  kapean laakson kupeessa. Noormarkkuun  on 
tiivistynyt  paljon hienoja aineksia. Noormarkunjoki, 
laakso  ja  taajama ovat suurempia. Vanhan ruukin ym-
pärille kasvanut teollisuuskylä  on  upea puistomainen 
helmi erämaan keskellä. Ahlströmin tehtaiden omis-
tuksessa oleva kartanomiljöö  ja  kirkko näkyvät tielle. 

Pomarkku  on  oman laaksonsa molemmin puolin  ja 
 poikki kulkevien kuuden vanhan tien risteyksessä. Kun-

kin tien varteen  on  rakentunut nauhakylää. Taajama  on 
 todellinen idyffi. Päätieltä näkyvät raitin varren tiiviit 

pihapiirit, niiden  lomassa  komea koski sekä vanha  ja 
 uusi kirkko ylväinä mäen harj  alla. 

Honkakoskella  on  kapea jokilaakso  ja  pieni kylä  pää-
tien kupeessa. Käytöstä poistettu  rata  kulkee aivan tien 
kupeessa. Veneskoskella  vain tarkkaavaisin  ohikulkija 
ehtii huomata metsän keskellä virtaavan Karvianjoen 
uoman. 

Kankaanpäähän tultaessa maisema avartuu. Pohjoiseen 
päin aukeavat laajat,  jo  vähän pohjalaisen oloiset joki-
laaksot. Päätieltä ei kaupunkia juuri näy.  Tie  jatkaa 
Pohjankankaan laajalle saumamuodostumaharjulle. 
Niinisalon varuskunta  on  tien kupeessa haijanteella. 
Laakealle harjukankaalle linjatulla valtatiellä  on lento-
koneiden varalaskupaikka, joka vielä korostaa maise-
man laakeutta. 

Haijun takamaasto  on  hyvin tasaista  ja homogeenistä. 
 Pienet jokilaaksot erottuvat vaivoin soiden  ja  matalien 

selänteiden joukosta. Maisema alkaa umpeutua. Sy-
dänmaan kyläaukea  ja Peurakeidas  ovat avoimemman 
oloisia vitikkoisen metsän keskellä. 

Maiseman arvot  

Pomarkun  kirkonkylä näyttäytyy komeana päätielle. 
 Sen  kauneus  on  vanhassa rakennuskannassa, tiiviissä 

rakenteessa  ja  ympäröivässä avoimessa viljelymaise
-massa.  Hyvin säilynyt kirkonkylä  on  valtakunnallises-

tikin arvokas. 

Avoimet, hoidetut maisematilat ovat selännejaksolla 
tärkeitä. Myös avoimet suot antavat vaihtelua näkymil

-le  ja  kertovat seudun olemuksesta. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Tällä seudulla avoimen maiseman osuus  on  päätien var-
rella minimaallsen pieni. Tärkeimpien laaksojen varrel-
la tulee tieltä olla näköyhteys viljelyalueille. Parhaat tien 
varren levähdyspaikat ovat itse kylissä  tai  arvokkaiden 
maisemakohteiden äärellä, kuten soiden  tai  jokien lai-
dalla. 

Koivumetsät  antavat kaivattua vaihtelua  tienvarsiin. 
 Muuten yksitoikkoisilla  metsätaipaleilla  sen  valoisat  run-

got  tuovat  heleyttä  ja  avoimuuden tuntua  reunametsiin. 
 Koivikoiden merkitys  on  tärkeä. Ne lisäävät  liikennetur-

vallisuuttakin, kun niiden vaIkeat  rungot  näkyvät pime-
älläkin  ja  osoittavat tien paikan. Koivujen  runkoja  voi 
tien varsien  maisemanhoidossa  ottaa esiin.  
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1. Noormarkun  metsät ovat vanhoja männiköitä. Ne kuulu-
vat ruukinkartanon puistoon.  Vt  23  kuvan vasemmalla reu-
nalla.  

2. Pomarkun  kaunis kirkonkylä näkyy päätielle.  

3. Niinisalossa  tie on harjuleikkauksessa. Luiskien  puusto 
 on  hyvää vauhtia kasvamassa. Täysikasvuisena männikkö 

tulee muodostamaan tien varteen hienon maisema tilan.  

4. Niinisalon itäpuolella  on  lentokoneiden varalaskupaikka  

5. Sydäninaalla  tie  kulkee pienen kylän halki. Vanha asutus- 
rakenne  on  jokilaaksojen suuntainen, uusi  tie  kulkee niiden 
poikki. Koulun  ja  tien väliin  on  istutettu kuusia pihaa suo-
jaamaan.  

6. Tien  varrella  on  paljon soita. Avoin Peurakeidas lähellä 
tiepiirin rajaa. 



I  
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/  Mt 261  Niinisalo-Jämijärvi,  "j ärvitie" 

Maisemarakenne  

Niinisalo  on Pohjankankaan saumamuodostumahaijul-
la. Tie  laskeutuu harjun lievettä laaksoon. Maisema 
muuttuu kumpuilevaksi hämäläismaisemaksi.  

Tien  kuvaus  

Jami..en tie  halkoo Niinisalosta lähdettäessa alku- 
matkallaan tasaisia harjun liepeitä. Maiseman muodot 
ovat äärettömän loivapiirteisiä eikä metsän  ja  pellon 
rajalle ole maisemassa mitään perustetta. Palokoskella 

 tie  kulkee poikki kapean kyläaukean. Maisema muut-
tuu muodokkaammaksi. Maaperän hiesu kuvastuu mai-
semassa kumpuina. Jäniijärven kirkonkylästä lähtien 

 tie  seuraa kumpujen  lomassa soljuvaa vesistöä.  

Maiseman arvot  

Jäniijärven  rantamilla kulkevan tieosuuden maisema 
 on  Kankaanpään seudulla harvinaisella tavalla pieni-

piirteinen  ja  vaihteleva.  Tie  kulkee luontevasti kumpa-
reiden  lomassa  vanhan kylätien tapaan. Laiduntamisen 
jäljet näkyvät kylien metsäsaarekkeissa. Välillä ne ovat 
kuin puistoja koivuineen  ja katajineen.  Tien  varrella  on 

 harvinaisia yksittaispuita,  mm.  haapa  ja  yksinäinen 
omenapuu. 

Ongelmat  ja  suositukset  

Jämijärven  seudun maisema tarvitsisi laajemman  tans-
taryhmän  määrätietoisen hoito-ohjelman,  sillä sekin  al-
kaa  jo  kasvaa umpeen.  Tien  joustava  ja  "maanläheinen" 
luonne tulisi säilyttää  mabdollisten parannustoimenpi

-teiden yhteydessä.  Tien pienipiirteisyys  korostaa maise-
maa  ja  antaa  kulkijalle  mandollisuuden nauttia  sen  kau-
neudesta. Tällaisella alueella tulisi mieluummin suosia 
pienempiä  ajonopeuksia  kuin oikoa tietä.  Tien  varren 
erilaiset  yksittäispuut  pitää säilyttää. Ne ovatkin yleensä 
riittävän etäällä tiestä, joten niitä ei tarvitse leikata tien 
puolelta.  
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1.  Jämijärven  tien varrella  on  kumpuilevaa viljelymaisemaa,  2.  Yksinäinen omenapuu tien varrella.  
vesistöjä  ja  vanhoja laidunhakoja.  



Jyllinkoski 

Mt 271  Kankaanpää-Honkajoki  ja  mt  669 
 Honkajoki-Kauhajoki, "jokilaaksotie" 

Maisemarakenne  

Tie  kulkee Karvianjokilaakson reunalla. Honkajoen 
kirkonkylällä laakso  on  laajimmillaan,  sen  eteläpuolel-
la Kuivakankaan  ja Vatajankylän  välillä  se puristuu 

 kapeaksi kuruksi.  

Tien  kuvaus 

Honkajoen  tie  seuraa Kankaanpäästä lähtien Karvian-
jokea  ja pohjoispäässä sen  pienempää sivuhaaraa,  Pa-
holuomaa. Tien  varren maisemat ovat rauhallisia  ja 

 selkeitä. Jokilaakso jatkuu miltei tasaleveänä pohjoi-
seen. Vatajankylältä Kuivakankaalle joki virtaa aivan 
tien vierellä. Kankaanpään pohjoispuolella Kyynärjär-
vellä  ja ja Honkajoen kirkonkylällä  laakso avautuu laa-
joiksi aukeiksi. 

Kankaanpäästä Honkajoelle  tie  seuraa jokea  sen  itä-
puolella. Honkajoella päätie siirtyy jokilaakson poikki 
kulkevaa tietä pitkin laakson länsireunalle. Jokilaak-
sossa  on  runsaasti pohjalaismaiseman piirteitä. Pohja-
laisasutus alkaa vasta läänin rajalta. Ensimmäinen pu-
nainen kaksivooninkinen onkin heti lääninrajan poh-
joispuolella. 

Maiseman arvot 

Jokilaaksossa kulkevan tien maisema  on  selväpiirtei-
nen, mutta ei yksitoikkoinen.  Sen  varrella  on  miltei 
jatkuvana nauhana useita paikallisesti arvokkaita kult-
tuurimaisema-alueita. Tiellä kulkija saa pitkän  matkan 

 aikana selkeän käsityksen seudun rakenteesta laakson 
yli avautuvien näkymien kautta. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Maiseman selkeys  ja  suurpilrteisyys  sekä avoimet näky-
mät tulisi jatkossakin säilyttää.  Tien  oikaisut ym.  kan-
nattaa linjata niin, että pysytään "samassa" maisemati

-lassa.  
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Seudun kulttuurimaisemalle ovat tyypillisiä taloille joh-
tavat lukuisat koivukujanteet. Tämä piirre tulee säilyt-
tää. Kujanteita voisi olla enemmänkin.  Tien  suuntaisia 
kujanteita voi käyttää taajamissa  ja  kylissä. 

Honkajoen  tien varrella Karvianjokilaakso  on  tiiviisti 
asuttua. Rakentaminen  on  osittain sekavaa  ja  etenkin 
maatalouskonekauppojen tielle pursuavat pihat häirit-
seviä. Ne tulisi aidata, mieluiten seudulle tyypillisellä 
kuusiaidalla,  sillä  korkea lankku-  tai peltiaita  ei ole juu-
ri konepihaa siistimpi ratkaisu. 

Honkajoen  taajaman kohdalla  tie  kulkee vähän matkaa 
poikittaista tietä pitkin. Taajaman kohdalle  on  suunnit-
teilla ohituslinja laakson suuntaisena peltojen poikki.  

1. Tiepiirin pohjoisrajalla maisema muuttuu tasaiseksi. Suora 
 tie  korostaa tasaisuutta.  

2. Tie  kulkee jokilaakson reunalla. Penkereelle kasvava  pen-
saikko on  syytä raivata, jotta maise,na säilyy avoimena.  

3. Pihapiirit rajautuvat tiehen Pohjanmaan tapaan. Kujan
-teet ja  pihan rajaaminen koivuilla  on  seudulla tyypillistä.  

4. Kummitusmainen Kavoluoman palanut  koulu tien varrel-
la.  

5. Maatalouskonemyymälät  esittelevät tuotteitaan tien var-
rella. Siistit aidat kuuluisivat asiaan. 

-- 

• 	 •- 

• 

-- 
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Mt 273  NIInisalo-Karvia, "kangastie" 	
\ \ 

Maisemarakenne  

Eteläosassa  tie  seuraa Pohjankankaan saumamuodos- 	.2 
tumaharjua.  Se  siirtyy  ensin  harjun patoamalle suoseu- 	_____ 
dulle  ja Kantin  kylällä harjun poikki juoksevan  Kar-  r  .' 
vianjoen  laaksoon. 	 I 

I4  

Karva  

Tien  kuvaus 

Karviantie erkanee  Nimi  salon taajamasta harjukangas
-ta  pitkin. Kankaalla  se  jatkaa useita kilometrejä.  Tien 

länsipuoli on  kymmenien kilometrien matkalta puo-
lustusvoimien harjoitusalueena. Kankaalla  on  aikanaan 
kulkenut vanha Pohjanmaantie. Karhusaaresta  Kantin 

 kylälle  tie  halkoo takamaita, hallanarkoja suoseutuja. 
Vaikka soita  on  tien molemmin puolin, eivät avosuot 
ole kuitenkaan  sen  varrella yleisiä. 

Luomanvarren  kylällä maisema  ja rakennustyyli  muut-
tuvat pohjalaisen oloisiksi.  Kantin  kylä kuuluu  jo  nn-
tamaihin. Tie  aiotaan oikaista vanhan, tiiviin kyläkes-
kuksen ohitse ns. minioikaisuna. Ratkaisu tuntuukin 
luontevalta tälle paikalle. 

Karvian  kirkonkylään tultaessa maisema  on lakeaa  ja 
avartuu  pohjoispuolella entisestäänkin. Järvenselät  an- 	

\ \ ,  tavat sille vaihtelua. 	 I  

Maiseman arvot 

Tiemaisema  muodostuu selkeistä, erilaisista taipaleis- 	\ \ \  ta,  jotka hyvin kuvaavat kunkin alueen maisematyyp-
piä. Pohjankankaan vedenjakaja-  ja rajaseutua  ylittävä 
osuus  on  pitkä, mikä kuvastaa hyvin eristävän erämaa- 
seudun luonnetta.  

Kantin ja Karvian  maisemat ovat  jo  "toisella puolella". 
Pohjalaisuus alkaa tästä. Kylämaisemassa  tie  kulkee 
kauniisti matalalla penkereellä. Karvian peltoaukeilla 
tien kupeessa kulkee vanhanaikainen, monijohtoinen  9 I  sähkölinja.  Sellainen alkaa 	olla  jo  säilyttämisen ar- 
voista "museotavaraa".  I  \  
Ongelmat  ja  suositukset 

Tiepenkereen  korkeus  on  etenkin laakeassa laaksossa  L 	\ \ \  erittäin herkkä asia.  Kantin-Karvian  tie on  kevyt kylä-  I tie,  mikä onkin arvokasta. Kantavuuden lisääminen esim. \  seudulla kulkevien turverekkojen vuoksi saattaisi olla ..  
turmiollista luontevasti linjautuneelle tielle. 

Karvian  kirkonkylässä  on  jo  nykyisinkin miltei jatkuva \  pitkä koivukujanne kylän päästä päähän.  Tie  tuntuu . 	A  

katoavan komeaan koivutunneliin. Kujanne ei ole aivan 
yhtenäinen  ja osa  puista alkaa olla vanhoja. Kujannetta 
tulisikin uusia  ja  täydentää.  

Kantti 	\ 
0 PW?d 	.  

fl  , \ . 	W: 

v  ' 	jl, 

'Zl  
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it 
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w1øT$:&t ! 

LIW  
ss  •1 
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I 
.!  lit...  

Niinisalo  



2. Pohjankankaan  ja Kantin  välillä maisema  on  soista joki-
en latva-aluetta.  

3. Kantinja Karvian  välillä tieympäristö vaihettuu eteläpoh-
jalaiseen suuntaan. Tyypillisiä ovat koivukujat  ja  punaiset 
talot.  

4. Kylät ovat nauhamaisina tien varrella.  

5. Päätieltä  johtaa  Kantin  kylän koululle tiivis puukujanne.  
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1. Eteläosassaan tie  kulkee jonkin matkaa Pohjankankaalla. 
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Mt 274  Karvia-Parkano, "sivutie" 

 Maisemarakenne 

Karvialta  itään lähtevä  tie  kulkee pohjois-etelä -suun-
taisen maiseman poikki. Maiseman muodot ovat hyvin 
loivapiirteisiä  ja  näkyvät lähinnä enlaisena maankäyt-
tönä, viljelyksinä  ja  metsinä. Seutu  on  tasaista.  

Tien  kuvaus  

Parkanon  tie on  Pentinmäenkylän, Tuulenkylän  ja  Suo-
mijärven peltoaukeita lukuunottamatta metsätaivalta. 
Entistä kylätietä  on  kymmenisen vuotta sitten paran-
nettu  ja oiottu päätieksi.  Jäljet ovat  jo  miltei näkymät-
tömissä. 

Maiseman arvot 

Avoimet kylämaisemat  ja  kulttuurimaiseman kaikki 
piirteet ovat arvokkaita muuten metsäisellä  ja niuk-
kailmeisellä  taipaleella. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Eri maisematyyppien vilahtaminen ohi antaa tiemaise
-masta  hieman sekavan vaikutelman. 

Karvian  kirkonkylän kupeessa tien varren koivut  on 
katkottu  muutaman metrin korkeudelta kokonaan poik-
ki puhelinlinjan vuoksi. Puut olisi parempi kaataa pois 
kuin jättää torsoina pystyyn. 

Tuulenkylällä  on  vanhan tien paikalle kivisillan kupee-
seen rakennettu levähdysalue. Tämä  on  hyvä tapa hyö-
dyntää vanhaa tielinjaa. Vielä suotavampaa olisi, mikäli 
vanha  tie  jäisi pitemmältö osalta itsenäiseksi kylätieksi.  
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1. Suomijärvellä  on tuiskuongelmia. 

2. Tuulenkylällä päätietä  on oiottu.  Vanha silta  on  jäänyt si-
vuun.  Sen  kupeeseen  on  vanhalle tieu ra/le rakennettu leväh-
dysalue. Tilanne olisi parempi,  jos  etäisyyttä vanhoihin tei-
hin  ja tierakenteisiin  jätettäisiin hieman enemmän.  



Mt 267 Tuorila -Merikarvia, "satamatie" 

Maisemarakenne  

Tie  kulkee hyvin pienipiirteisen, pohjois-etelä -suun-
taisen maiseman poikki selänteeltä rannikkotasanteel

-le. 

Tien  kuvaus  

Tie erkanee  Vt  8:n selännemaisemasta Tuorilan  pienen 
kylän kohdalla. Merikarvian kirkonkylä  on  rakentunut 
laakeamman, suojaisen rantatasanteen kupeeseen.  Pää- 
tie  ohittaa kirkonkylän  sen  pohjoispuolelta tasannetta 
pitkin  ja  jatkaa satamaan, joka sijaitsee saarten suojaa- 
massa  merenlandessa.  

Maiseman arvot 

Kirkonkylän maisema  on  idyllistä. Taajaman reunoilla 
 on  vielä avoimia pikku peltoja, joiden yli taajama-  ja 

 maisemarakenne  hahmottuu. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Valtatie  8  varrella ei tajua olevansa lähellä rannikkoa. 
Rannikon pienipiirteisen maiseman voisi tuoda tien var-
teen  ja Tuorilan liittymän  tuntumaan pieninä vihjeinä, 
katajikkoina  ja luonnonniittyinä.  
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1. Merikarvian tie  kulkee metsän halki kohti rannikkoa. 



KULTTUURIMAISEMA-ALUEET  

Aurajokilaakso 

Maisemarakenne 

Aurajokilaakson  kulttuurimaiseman arvo perustuu kau-
niiseen, vakiintuneeseen viljelymaisemaan  ja  edusta-
vaan lounaissuomalaiseen maaseutuasutukseen. Joki- 
laakson kulttuurimaisema jatkuu Turun pohjoisreunal

-ta kapeahkona vyöhykkeenä Pöytyän  kirkonkylän poh-
joispuolelle asti. Leveimmillään laakso  on  Liedon  kir-
konkylän  ja  aseman välillä  ja Auran  aseman pohjois-
puolella Auvaisissa. 

Tiestön suhde maisemaan 

Alueen eteläreunalla kulkee valtatie  10 (Turku-Hämeen-
linna). Kantatie  40  (Turun ohikulkutie) kulkee maise-
ma-alueen poikki. Valtatie  8  Turusta Tampereelle sivu-
aa aluetta  ja  kulkee  sen  poikki  Auran  aseman kohdalla. 
Halikko-Aura  maantien  224  loppuosa  on aluerajauk

-sen  sisällä. Kantatie  41 Huittisiin  jatkaa maisema-alu-
een kupeella  sen  pohjoisosiin asti. Näitä teitä  on  käsi-
telty kunkin tien kuvauksen yhteydessä. 

Pääteiden  lisäksi kulttuurimaisema-alueella  on alem-
piluokkaisia  yleisiä teitä. Ne ovat poikkeuksetta alu-
een vanhaa tiestöä, joka seurailee juoheasti maiseman 
piirteitä.  Liedon Vanhalinnan museotieosuus erkanee 

 valtatie lO:ltä jokilaaksoon. Vanhalinnan linnavuori  ja 
 nykyisin museona toimiva Vanhalinnan kartano kruu-

naavat maiseman.  Liedon  kirkonkylän uusi taajamara-
kenne  on  rajattu kulttuurimaiseman ulkopuolelle.  Lie-
don  keskiaikainen kirkko  on  aivan jokirannassa van-
han jokivartta pohjoiseen kulkevan tien varrella. 

Vanhan tien varrella  on  komeita tilakeskuksia. Aurajo-
ki kulkee syvässä, saveen muovautuneessa uomassaan. 
Tielle siitä näkyvät  vain  uoman rinteillä ylväinä seiso-
vat kuuset.  

Liedon Rähälässä  on  hiljattain tehty tienparannus,  jos-
sajyrkkään "krottiin",  joen sivuhaaran raviinilaaksoon 
laskeutuvaa tietä  on loivennettu  ja suoristettu. Tulos  on 

 onnistunut. Maiseman dramatiikkaa ei ole täysin latis-
tettu, siitä kertoo tien varren jyrkkää laskua osoittava 
liikennemerkkikin.  Tien  varren penkereet rinnastuvat 
savikkoon itsestään leikkautuneisiin sortumapintoihin. 
Leikkaukset eivät tarvitse avoimen niityn lisäksi muu-
ta kasvillisuutta.  

Liedon  aseman kohdalla joki  ja  tie puristuvat seläntei-
den  väliin. Joessa kohisee komea Kukkarkoski, jonka 
rannalla  on  museo.  Kosken  yläpuolella joki kulkee 
levollisempana matalammassa uomassa,  ja  välillä  sen 

 rantamilla mutkittelevalta tieltä avautuu näkymiä joen 
vesipeiliin. 

Yleinen  tie  jatkuu  Liedon  asemalla pohjoiseen päin 
joen länsireunalla. Joen yläjuoksun pitäjissä, Aurassa 

 ja Pöytyällä kirkonkylät  ovat jääneet sivuun kasvutaa-
jamista. Aurassa asemanseutu  on  ollut  radan  vaikutuk-
sesta voimakkaampi.  Se on tasanteelle  laajentunut uu-
dehko taajama, joka  on  rajattu arvokkaan maisema- 
alueen ulkopuolelle. Kuuskosken kartano  ja  saha ovat 
asemanseudun pohjoispuolella suuren selänteen kupees-
sa. Pieni kirkonkylä  on  etelämpänä jokivarressa.  Auran 
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kirkonkylästä Pöytyän Lankkisiin asti  tie  kulkee savik-
kotasanteella miltei jokirannassa.  

Auran asemanseudun  pohjoispuolella jokilaakso muut-
tuu jyrkemmäksi  ja muodokkaammaksi. Jokiuoma  on 

 taas syvässä kurussa. Joentöyrillä kasvavat kuuset ker-
tovat joen sijainnin. Pöytyän Riihikoski  on  laakson 
rinneselänteille nauhamaisesti rakentunut taajama. Taa-
jamarakenne  on  sitoutunut hyvin voimakkaasti maise-
maan.  Tie  seurailee jokilaakson länsireunan kumpare-
ketjua. 

Maiseman arvot  

Aurajokilaakson  vanha tiestö  on  kaunista  ja  sulautuu 
hyvin maisemaan.  Tien  varrella  on  useita koskia, van-
hoja kyliä, komeita tilakeskuksia, kartanoita  ja  kirkko-
ja. Seudun tiestö sopisi hyvin maisematiestöksi  ja  mu-
seotieksikin Vanhalinnan  osuutta pidemmälti. 

Ongelmat  ja  suositukset  

Auran  aseman kohdalla vanha  tieyhteys  on  katkennut. 
 Matkailukäytössä  tulisi  maisematien  jatkua  yhtenäise-

na.  

Auran ohituslinja  on  suunnitteifia  taajaman  eteläpuolit
-se. Se  tulisi ylittämään  arvomaiseman herkästä  kohdas-

ta vanhan  tilakeskuksen  ja  joen sivuhaaran  yhtymäkoh-
dasta.  

Turun päässä  taajamarakenne  ja sen tiejärjestelyt pu-
ristavat maisematilaa.  
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1. Liedon Vanhalinnan  linnavuori  ja museotie Aurajokilaak-
sossa.  

2. Kukkarkoski  Liedon Nautelan  kylässä. Aurajoen molem-
milla rannoilla kulkee yleiset tiet. Itä rannan tieltä koski nä-
kyy.  

3. Liedon Rähälässä  on tietäparannettujyrkän "krotin"  koh-
dalla.  Tulos  on  onnistunut.  

4. Joen länsirannalla  tie  jatkaa  Auran  kirkonkylään. Linja-
us mutkittelee pienipiirteisesti. 



Paimionjokilaakso 

Maisemarakenne 

Paimionjokilaakson  kulttuurimaisema-alue ulottuu me-
ren rannan alavilta savikoilta Tarvasjoen kirkonkylään. 

 Se on eteläosassaan laakeaa merenrannan savikkoa. 
Savitasangot  ulottuvat syvälle sisämaahan Paimion 
kirkonkylään asti. Kirkonkylän pohjoispuolella laakso 
kuroutuu kapeikoksi selänteiden väliin. Tarvasjoella 
Hämeenlinnantien pohjoispuolella maisematila taas 
avartuu. Savinen joki kulkee verkkaan viljeltyjen pel-
tojen keskellä. 

Tiestön suhde maisemaan 

Alueella olevia pääteitä ovat ykköstie  (Turku-Helsin-
ki),  valtatie  8 (Turku-Hämeenlinna)  ja  maantie  181 
Paimiosta Kemiöön.  Näitä teitä  on  selostettu kunkin 
tieosuuden yhteydessä. 

Ykköstie  ylittää jokilaakson eteläosan nopeasti  sen ka-
peimmalta  kohdalta. Paimion keskustan edustalla  on 

 hiljattain tehty uusia tiejärjestelyjä. Uusimmat niistä 
ovat vastikään avattu moottoritie  ja sen yhteystiet  sekä 
kirkonkylästä Tammisillan suuntaan rakennettu  tie. Se 

 halkoo savitasankoja uuden rakennustekniikan  turvin. 
 Tien  varteen  on  istutettu koivukujanteet, mikä hyvin 

sopiikin tämän tyyppisille teille. 

Kirkonkylän pohjoispuolella laakson molemmilla ku-
peilla kulkee vanhat tiet. Niiltä avautuu kauniita näky-
miä jyrkkäpiirteiseen laaksoon. 

Joki laskee yläjuoksulta  alas portaittaisena.  Entisiin 
koskipaikkoihin  on  aikanaan rakennettu pieniä voima- 
laitoksia. Askalan voimalan eteläpuolella joen  ranta- 
mulla  on  komeita laidunniittyjä, joita  on  viime vuosina 
kunnostettu maisemanhoitotalkojila. Jokitörmien kau-
niit yksittäisinä kasvavat havupuut näkyvät reunoilla 
kulkeville teille. 

Maiseman arvot 

Etenkin länsipuolen tieltä avautuu komeita  ja  pitkiä 
näkymiä etelään päin. Jokilaakson itäpuolen selänteet 
kehystävät viljavien peltojen  ja komeiden tilakeskus

-ten  maisemaa siniseen autereeseen etääntyvinä hah-
moina. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Joen länsirannan tietä  on  hiljattain perusparannettu  fl-
säämällä  tien rakennekerroksia.  Tien penkereet  eivät 
vielä yleensä ole häiritsevän korkeita. Jatkossa tähän 
seikkaan tulee kuitenkin kiinnittää huomiota. 

Kruuvaisissa  on parannustöiden  yhteydessä oiottu piha-
piirin kautta kulkenut jyrkkä tien mutka ns. tiemestari- 
piirin omana pikku työnä. Uusi linja onkin tehty luonte-
vasti pienen kumpareen reunalle samalla taidolla kuin 
vanhatkin tiet  on  aikanaan rakennettu. Arvokkailla mai-
sema-alueilla olisi rakentamistoimenpiteet kuitenkin aina 
syytä tehdä suunnitteluprosessin kautta. 

Laakson eteläosan poikki kulkee monta tietä. Ne katkai-
sevat maiseman luontaisen, laakson myötäisen toiminta- 
suunnan  ja  vanhimmat tieyhteydet. 
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1. Paimionjokilaakson  maisemat ovat avaria  ja jyihiä  

2. Ykköstien  varrella olevalta Pyhän Jaakopin kirkolta avau-
tuu näkymä Paimionlandelle.  

3. Viljelymaisema rajautuu Pakurlan puurarhaan Paimion 
Vistalla.  Uusi  tie  kulkee pellolla huomaamattomana.  

4. Askalassa  jokilaakso  on  jyrkkä. Rantapenkereillä kasvaa 
kuusia. 
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Uskelan-  ja Halikonjokilaaksot 

Maisemarakenne  

Uskelan-Halikonjokilaaksojen kulttuurimaisema-alue 
ulottuu  Salon pohjoisreunalta Perttelin Hiiteen  ja Hali-
kossa Vaskiolle.  Alueeseen sisältyvät jyrkkärantaiset 
jokilaaksot reunavyöhykkeineen. Maisema  on vaurasta 
viljelyseutua,  jota  luonnehtivat suuret maatilat  ja  van-
hat kartanot. 

Tiestön suhde maisemaan 

Uskelanjoen  suuntaisena laakson reunalla kulkee  Salo- 
Somero -kantatie  240,  jota  on  käsitelty omassa yhtey-
dessään. 

Uskelanjokilaakson  molemmilla reunoilla  on  vanhat 
tiet. Salosta johtaa Perttelin Inkereelle  tie,  joka halkoo 
eteläosassaan savikkotasannetta. Anjalasta pohjoiseen 
päin  se  tukeutuu selänteiden reunoihin.  Tie  kulkee mel-
ko ylhäällä laakson rinteellä  ja  siltä avautuu komeita 
näkymiä laakson vastarinteelle. Inkereellä maisema  ta-
soittuu. Hiiteen  jatkuvat tienhaarat kulkevat tasaisem-
maila savikolla, jonka keskelle jokiuoma  on uurtunut. 

Uskelanjoen  länsirantaa seuraa maisemallisesti  ja  kult-
tuurihistoriallisesti erittäin arvokas, tuhatvuotias Hii-
dentie muinaislinnan, kirkkotarhan, kartanomiljöiden 

 ja perinnemaisemien  ohitse, mutta  se  ei ole yleinen  tie. 

Salon  Salaisiin johtava yleinen  tie  kulkee maisema- 
alueen tasaisimmalla osuudella. 

Ykköstielle avautuvassa  maisemassa Halikonjokilaak- 
sossa  on  meren tuntumassa kolme vanhaa kartanoa 

puistoineen,  Joensuu, Viurilaja Vuorentaka. Ykköstien 
pohjoispuolen Linnanmäeltä  ja Rikalanmäeltä  on  tehty 
runsaita esihistoriallisia löytöjä. Halikonjoen rantojen 
perinnemaisematja keskiaikainen kivikirkko ovat mai-
sema-alueen reunalla. Halikon kirkonkylä  on  uuden, 
kulttuurimaisemalle vieraan rakennuskantansa vuoksi 
rajattu arvokkaan maisema-alueen ulkopuolelle.  Ha

-ukko-Aura -kantatie 224  seurailee Halikonjokilaaksoa. 
Vaskiolla päätieltä haarautun useita paikallisteitä mut-
kikkaana haarautuvien jokilaaksojen reunoille. Maise-
ma  on  avointa  ja  lukuisien jokihaarojen rikastuttamaa. 

Halikon  puolella kulttuurimaisema-alueeseen kuuluu 
myös vanhan  Turku-Viipuri -tielinjan eli Kuninkaan- 
tien varren maisema nipin napin Trömperin museolle 
eli Kuninkaantien vanhalle kievarille asti. 

Maiseman arvot 

Maisema-alue  on  laaja  ja  monipuolinen. Paikallisties-
töltä avautuu paikoin huikeita näkymiä seudun jyihään 
luonnon-  ja  kulttuurimaisemaan. Arvokkaimpia  tie- 
osuuksia ovat Uskelanjokilaakson vanhat tiet sekä  Ku-
ninkaantien  jäljellä olevat osuudet. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Ykköstie  on  aikanaan katkaissut Halikon kirkolta Joen-
suun kartanolle johtavan akselin. Kartano onkin raken-
nuttanut uuden  portin  päätien varteen. 

Tiiviisti asutulla alueella  on  vanhaan tiestöön jouduttu 
tekemään muutoksia, uusimmat Kuninkaantien linjaan 
rantaradan parannustöiden yhteydessä. Ratkaisut ovat 
modernin  ja  teknisen oloisia. Kuninkaantie voitaisiin 
merkitä Suuren Postitien tapaan omalla viltoituksella. 
Kuninkaantien perustaminen museotieksi kulkukelpoi-
selta, vanhalta osuudeltaan tulisi tutkia. 

142  



143 

1. Salon pohjoispuolen kartanomaisemaa. Some rontien  län-
sipuolella  on Puontin, Klaavun  ja Kupilan  talot. Joen ran-
nassa  Salon  vanha kirkon paikka. Näkymä Inkereentieltä 
Salonjokilaakson yli länteen. 

2. Hiidentie  on  vanhin, noin tuhariiuotias  tie  Salosta sisä-
maahan. Siltä  on  ollut yhetys Hämeen Härkätiehen.  

3. Halikonjoen museosilta  ja  uusi silta Halikon kirkonkyläs
-sa.  

4. Perttelin  kirkonkylä.  

5. Kauniita  tie-  ja jokimaisemia Perttelin ja Kiikalan  rajalla 
Rekijoella.  
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Mynämäenlahti 	 seurailevia  vanhoja teitä Niiltä avautuu pitkiä näkymiä 
tasankopeltojen  yli. Matalilla kumpareilla  on  talory- 

Maisemarakenne 	 kelmiä,  usein tuulensuojaksi istutettujen kuusiaitojen 
ympäröiminä.  

Mynämäenlanden  kulttuurimaisema-alue ulottuu  As- 
kaisten Louhisaaresta Mietoisiin  ja Huolin  kylälle lah-  Maiseman arvot  
den luoteisrannan suuntaiselle ylängölle asti. Maisema  
on  laakeaa tasankoa. Mietoisten  pieni kirkonkylä  on  Paikallistiestö muodostaa tiiviin kylätieverkon,  jolta 

 laakson itäreunaa rajaavan selännejakson kupeessa. 	avautuu näkymiä tasankoa pitkin komeille tilakeskuk- 
sille. Maisemassa  on  eteläinen tuntu. 

Tiestön suhde maisemaan  
Ongelmat  ja  suositukset 

Raisiosta Kustaviin  johtava maantie  192  halkoo aluet-
ta. Päätietä  on  selostettu omassa yhteydessään. 

Askaisten Louhisaaren  kartanoon johtaa Askaisten kir-
kolta komea, puukujanteen reunustama tielinja.  Tie  te-
kee  90  asteen  mutkan Temppelimutkassa  tien keskivai-
heessa. Mutkaa reunustavat majesteetilliset mannyt. 

 Tien  sommitelma kuuluu kartanon historiaan.  Karta-
nonväen  ollessa kirkkomatkallaan Temppelinmutkassa 
alkoivat kirkonkellot soida. 

Alueen muut yleiset tiet ovat laakson kumpareketjuja 

Louhisaaren  tien liittymää aiottiin parantaa Askaisten 
kirkon kohdalla.  Tie  johtaa suoraan kirkon portille.  Pää-
tien liittymä  on  pienen mäen katveessa. Liittymä aiottiln 
kääntää näkyvämmälle paikalle. Onneksi tästä  on  luo-
vuttu,  sillä tielinjan  alkuperäinen aksiaalisommitelma 

 on  ainutlaatuinen. 

Päätie  leikkaa tilusrajojen ruudukkoon kehittynyttä ky-
lätieverkostoa diagonaalisesti  ja  katkaisee yhteyksiä, jopa 
puukujanteita. Alikulkuja rakentamalla kylätieverkosto 
toimisi turvallisina paikallisyhteyksinä. Puukujanteet 
tulisi jatkaa mandollisimman yhtenäisiksi. 



1. Temppelimutkan  männyt Louhisaaren kartanolta Askais
-ten  kirkolle johtavan tien varrella.  

2. Louhisaaren  kartano.  

3. Mietoisten  kirkonkylä rajautuu kulttuurimaisemaan.  

4. Mynämäenlanden  kulttuurimaisema-alue  on  tasaista  vii-
jelymaisemaa.  Vanha riestö kulkee talolta  talolle ja  kumpa-
reelta  toiselle tiiviinä verkkona. 
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Untamala-Kodjala 	 kohoavia kumpareita  ja  laaksoa halkovaa Laitilanhar- 
jua.  

Maisemarakenne  

Laitilan laakean rapakivitasangon viljelyalue eli Laiti-
ian lakeus kuuluu arvokkaisiin maisema-alueisiin. Alu-
een pohjoisrajana  on kallioperän rengasmuodostuman 
kehämäinen selänne.  Eteläpuolella Koveron kylän avoi-
met viljelymaisemat kuuluvat mukaan rajaukseen. 

Tiestön suhde maisemaan 

Valtatie kandeksan Turusta pohjoiseen  ja  maantie  198 
Uudestakaupungista Hinnerjoelle  halkovat aluetta. Niitä 

 on  selostettu erikseen omassa yhteydessään. 

Laitilan kulttuurimaisema-alueen vanha tiestö seurai- 
lee viljelytasangosta, entisestä järvenpohjasta  ja  suosta 

Maiseman arvot 

Teiden varsilla  on  kauniita, tiiviitä kyliä. Niiltä avau-
tuu idyllisiä  ja pienipiirteisiä  näkymiä kumpareiden 
lomaan kyläpelloille  ja  toisaalta huikean pitkiä näky-
miä entiseen järvenpohjaan  ja soille raivatuille yhte

-naisille peltotasangoille. Maiseman kivikkoisuus  on 
 merkillepantavaa. Alueen rapakivi  on irtoillut  helposti 

siirtolohkareiksi. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Laitilanharjua  seuraillut vanha  tie on  osittain katkeil
-lut,  kun  vt  8 on  rakennettu samoille sijoille. Untamalas

-ta  Laitilan keskustaan  tie on pätkinä  olemassa,  ja  siitä 
voisi kehittää kevyelle liikenteelle tarkoitetun yhteyden. 
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1. Untamalan  kylä  on  kapealla harjulla.  

2. Soukaisten  kylällä tieverkko  on  tiivis.  Se  myötäilee kau-
niisti maiseman pieniä piirteitä.  

3. Salon  kylä  on tasangolta kohoavalla  mäellä. Iletä myö-
ten avautuu näkymä viereiselle Hanke ransuolle.  lien  vieressä 

 on  kaunista laidunmaisemaa.  

4. Vahantaalla  on  käytetty sirotepintausta vanhan soratien 
päällysteenä. Materiaali sopii hyvin kulttuuri maisemaan. 

 



Köyliönjärven  kulttuurimaisemat 

 Maisemarakenne 

Köyliönjärven kulttuunmaisema-alueen alavat pelto- 
alueet ovat Porin hiekkakivialueen eteläpäätä. Sitä ra-
jaavat graniitti-  ja diabaasiselänteet  sekä Säkylänharju, 
joka jatkuu järven keskellä harjusaarina. 

Tiestön suhde maisemaan  

Kantatie  42 Raumalta Huittisiin  kulkee alueen poh-
joisreunan poikki  ja  maantie  204 Kauttualta Yläneelle 

 sen eteläreunalla aluerajauksen  tuntumassa. Näitä teitä 
 on  käsitelty omassa yhteydessään. 

Maisemakuva  on  hyvin laakeaa, avointa  ja kuperana 
kumpuilevaa.  Järven molemmilla rannoilla  on  jatku-
vat, yhtenäiset nauhakylät  ja  niihin liittyvä vanha  ties-
tO.  

Maiseman arvot 

Kaunein  ja koko  tiepiirin alueella omaleimaisin  on  Käy-
liön kirkkosaaren kautta kulkeva  tie.  Sen  varrella avau-
tuvat laakeat järvimaisemat, laidunhaat, kirkko-  ja kar-
tanonäkymät,  sekä Suomen pisin koivukujanne Köyli

-ön kirkonkylältä kirkkosaarelle.  

Järven itärannalla kulkevaa vanhaa tieosuutta, Pyhän 
Henrikin tietä, ollaan perustamassa museotieksi.  Se on 

 keskiaikaiseen Huovintiehen kuuluva jakso. Museotie-
osuus voisi mainiosti jatkua pitempänä,  sillä Huovin

-tien Säkylänharjulla  ja  Harjavallan puolella kulkevat 
osuudet ovat edelleenkin kulkukelpoisia. 

Ongelmat  ja  suositukset 

Köyliön kirkkosaaren  silta  on  toteutettu kauniina puu- 
siltana.  Sen kaiteet  ovat kuitenkin tavanomaista galvan-
oitua metallia. Puukaiteet sopisivat kauniisti sekä itse 
siltaan että arvomiljööseen.  

1. Köyliön kirkkosaaresta  kirkonkylään johtava koivukujan-
ne.  

2. Tuiskulan  kylässä pihapiirit  on  usein rajattu kiviaidalla. 
Niitä tulee tienparannusrenkin yhteydessä varjella. 
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Kokemäenj okilaakso 

Maisemarakenne 

Kokemäenjokilaakson  kulttuurimaisema-alueeseen kuu-
luu joen mutkitteleva  ja haarova tasankoalue  sekä 
pohjoiseen Vammalan keskustaa kohti kuroutuva ka-
peampi laakso.  Mutkassa  olevat laajat avosuot saavat 
maiseman vaikuttamaan hyvin avaralta. 

Tiestön suhde maisemaan  

Kantatie  41  Aurasta Tampereelle sivuaa maisema-aluet-
ta  sen  itäpuolella. Jokilaakso näkyy tien varren pelto-
jen yli. Päätien varteen  on  syntynyt jonkin verran teol-
lisuutta  ja  pellot ovat osittain jääneet pois käytöstä. 
Nämä alueet onkin rajattu arvokkaan alueen ulkopuo-
lelle. 

Seudulla  on  runsaasti vanhaa paikallistiestöä, joka  on 
 nykyisin yleisenä tiestönä. Vanhoihin teihin  on  kuulu-

nut useita Kokemäenjoen saariin  ja vastarannalle  kul-
kevia lauttoja. Ne  on  nykyisin korvattu silloilla.  

Vanhat tiet ovat eri luonteisia. Vesiniittua hatkoo viiva- 
suora, tasainen  tie.  Lauhankylälle  johtaa joen  ja  suon 
välisellä, paikoin hyvin kapealla peltokannaksella kul-
keva  tie.  Tiestö kiertää soiden  ja  entisten, pelloiksi 
kuivattujen järvien rannoilla. Karhiniemessä  tie  kulkee 
pitkällä, rihinamaisella harjumuodostumalla,  ja  siltä 
avautuu kauniita näkymiä viereiselle, laajalle peltoau-
kealle. Karhiniemen entisen lauttapaikan, nykyisen  sil-
lan  pohjoispuolella  on  miltei pöytämäisenä tasangosta 
kohoava Ripovuoren näköalakallio. Ripovuoren poh-
joispuolelle jatkuu jokilaakson reunaselänteiden rin-
teillä kulkeva  tie.  Honkolassa  tiet muodostavat verkos-
ton. 

Maiseman arvot 

Seudun tiestö  on  runsas  ja  moni-ilmeinen  ja  soveltuu 
hyvin maisematiestöksi.  
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1. Kokemäenjokilaakson  maisemat ovat laakeita. Näkymä 
Ripovuorelta.  

2. Vanha  tie  ja  asutus seuraavat matalana savikosta nouse-
vaa harjua.  

3. Kokemäenjoen lossi  on  hiljattain korvattu sillalla.  

4. Kulttuurimaisema-alueeseen liittyy laajoja soidensuoje-
lualueita. Näkymä Ronkankulman harjutieltä. 
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1. Karkku-Kiurala -tielle  on  suunnitteilla pieniä parannus- 
töitä. Niiden myötä tien hienovarainen mutkittelu peltoau-
kealla suoristettaisiin.  

2. Vammalan itäpuolella paikallistiestö kulkee pihapiirien 
kautta. Leiniälä.  

3. Karkku-Kiurala -välillä kesällä  1994  tehty uusi tielinja 
ohittaa Kuutinlanden pohjukassa olevan  syvän,  jyrkän  not-
kon.  Uusikin  tie on  jyrklinlainen. 

Karkku-Tyrvää 

Maisemarakenne 

Vammalan pohjoispuolella maisema muuttuu voima-
kasmuotoiseksi. Kallioperä vaihtuu eteläosan granii-
tista gneissiksi samalla kun jokimaisema vaihtuu  Lie- 
koveden ja Rautaveden järvialtaiksi. Maisemakuvassa 

 yhdistyvät etelän viljavat tasangot  ja  pohjoisen jylhät 
metsät. Vanmialan seutu  on  Turun tiepiirin "vuoristo- 
maisemaa".  Se on  mainittu yhtenä kansallismaisemis-
tamme. 

Tiestön suhde maisemaan  

Karkun-Tyrvään  maisema-alue liittyy Vammalan kau-
pungin aluetta lukuunottamatta edelliseen Kokemäen-
jokilaakson alueeseen. Kantatie  41  sivuaa tätäkin aluetta 
itäpuolella. Alueen länsireunalla kulkee Vammalasta 
Hämeenkyröön jatkava maantie  249. 

Paikallistiestö  Vammalan itäpuolen Ketolan, Leiniälän 
 ja Ekon kylillä  kulkee vielä laakeila järven rantamilla. 

Tyrvään komea keskiaikainen kirkko  on  järven toisella 
rannalla. Vehmaanniemen perinnemaisema-alue työn-
tyy Rautaveteen. Rantatie kulkee hyvin alavalla tasan-
teella miltei Rautaveden  pinnan  tasossa. Maatalot ovat 
poikkeuksellisen komeita. 

Kärppälänjokilaakso  on  jo mäkiseutua.  Tiestö seuraa 
maiseman voimakkaita muotoja paikoin hyvinkin dra-
maattisesti. Kalmasvuori erottuu komeana maisema- 
muotona. Paikallistiestö kulkee Kojolanselän molem-
min puolin niemiä  ja  saaria seuraillen. Tieltä avautuu 
näkymiä saanen  ja niemien pienipiirteisille  pelloille, 
järvenselille  ja seininä kohoaville  vuorille. Ellivuoren 
hiihtokeskuksen hoitamaton maisema näkyy haintse-
västi tielle.  

Kiuralan-Karkun  väli  on  poikkeuksellisen komea. 
Haukkavuorelta Kuutinlandelle laskeutuva jyrkkä  Vie-
ristönande on  jouduttu korjaamaan ylempänä kulke

-valla, tasatulla oikolinjalla. Uudellakin  linjalla  on  vie-
lä selvä tasoero. Vanhan tien hurjaa tasoeroa ei pysty 
yhdellä silmäyksellä näkemään,  sillä  tie  mutkittelee 

 koko  ajan laskeutuessaan. Loppuosan Karkkuun  tie 
 kulkee kumpuilevan hiesupellon halki. Järven vasta-

rannalla oleva Karkun kylä näyttää komeimman julki-
sivunsa tälle tielle.  Tien parannustoimia  aiotaan jatkaa 
pelto-osuuden mutkia oikomalla. 

Rautaveden  länsirannalla kulkeva paikallistie seuraa 
kolmen kirkon reittiä Karkun, Säämälän  ja Tyrvään 

 kirkkojen ohi. Maisema vaihtelee metsäisistä järvikan-
naksista avoimiin järvelle laskeutuviin viljelyksiin,  ran-
taniittyihin  ja katajaketoihin.  

Maiseman arvot 

Seudun tiestö  on  poikkeuksellisen vaihtelevaa  ja  oma-
leimaista, todellista "lomatiestöä". Sitä tulisi kehittää 
osaksi matkailutieverkostoa. Seudulla voisi olla run-
saasti matkailuun liittyviä, maisemaan sopivia palve-
luja. 

Ongelmat  ja  suositukset  

Paikallistiestöä  on Karkun  itäpuolella viime vuosina pa-
rannettu  ja parannustoimenpiteitä  aiotaan jatkaa. Uusi-
en linjojen ilme  on  osittain keskeneräinen  ja  vaatisi vii-
meistelyä  esim. luonnonkasvein. Karkun  itäpuolella ole-
van pelto-osuuden  loivien  mutkien  olkominen  vie tielin-
jalta  herkkyyden.  
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Ahlainen 	 Maiseman arvot 

Ahlaisten  maisema-alue  on  Satakunnan rannikkoseu-
dulle tyypillistä pienipiirteistä, laakeaa  ja  loivamuo

-toista viljely-  ja  kylämaisemaa. Ahlaisten  kirkonkylä 
 on  yksi Satakunnan parhaiten säilyneistä kylistä. 

Lampaluodosta Lynaskerin, Revaskerinja Oodeen  saar-
ten kautta linjattu pohjoinen satamatie tulee Ahlaisiin 
Amttöön selänteitä pitkin. Muita seudun yleisiä teitä 
ovat saaristoon johtava Saanteen "lomatie"  ja  rannik-
koa pitkin kulkeva  tie,  Vt  8:n  vanha edeltäjä. 

Maisema  ja  vanha tiestö ovat pienipiirteisiä. Ahlaisten 
kirkonkylä  on mieleenpainuvan  kaunis  ja  idyllinen. 

Ongelmat  ja  suositukset  

Osa  paikallisista asukkaista  on  kokenut liikenneturvalli-
suuden huonontuneen uuden tielinjan rakentamisen myö-
tä. Kylän keskusraitti  on  rakennusten, puuston  ja  aito-
jen tiiviisti rajaama. Siihen ei saa minkäänlaista kevyen 
liikenteen väylää idylliä tuhoamatta. Kaikki eri vaihto-
ehdot liikenneturvallisuuden parantamiseksi  on  tutkit-
tava ennen herkän ympäristön rakentamista.  

1. Ahlaisten  keskustassa tietä rajaavat punaiset aidat.  Kuva 
 Elina Helistén, kevät  1994. 

2. Ahlaisissa tieympäristö on vehreä.  Kirkko näkyy kauniisti 
mutkittelevan tien päätteenä. 



Vihteljärvi-Niemenkylä 

Vihteljärven-Niemenkylän  kulttuurimaisema-alue seu-
raa Hämeenkankaan Kuninkaanlähteestä alkunsa saa-
vaa vesistöä. Vesistö muodostuu laakson pohjalla kul-
kevasta järvien, lampien  ja  jokien ketjusta. Pohjan-
maalle johtava maantie  258  halkoo laaksoa. Sitä  on 

 käsitelty omassa yhteydessään. 

Alueen muut yleiset tiet ovat päätieltä lähteviä lyhyitä 
poikkeamiaja yhdysteitä. Huomattavin  on  laakson iän-
silaidalla Kourankulmalta Kuninkaanlähteelle kulkeva 

 tie,  jolta  avautuu näkymiä laaksoon  ja reunaseläntei
-den  pikku sivulaaksoihin. Ruojärvenkulmalta erkanee 

Niemenkylälle vanha  tie.  Sen  varrella  on  idyllinen  kos-
kimaisema.  

Maiseman arvot 

Kauniina, jopa dramaattisen kauniina maisemat jatku-
vat vielä etelään Lavian puolelle. Sampasjoki laskee 
syvässä rotkolaaksossa Lavian puolen järville. Muo-
dokas maisema näkyy uudellekin päätielle. 

Alempiluokkaisilta yleisiltä  teiltä avautuu monipuoli-
sia näkymiä  ja  niitä kulkiessa maisemasta saa selkeän 
käsityksen.  
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1. Vthteljärvellä on  kauniita pikku teitä. 	 2.  Näkymä Sampaskoskelle vanhalta Lavian tieltä. 



Yyteri  

Yyterinsannat  ja sen  taustan harjuselänne kuuluu  ar-
vokkaisiin  maisema-alueisiin. Sitä sivuaa Mäntyluotoon 
johtava maantie  265,  jota  on  käsitelty omassa yhtey-
dessään. 

Yyterinsannoille  johtaa yleinen  tie harjukankaan poik-
id.  Tieosuuden mielenkiintoisin maisema  on  sen  pääs-
sä, missä korkea dyyni rajaa pysäköintikentän Yyterin-
santojen hiekkarantojen dyyneistä. 

Maiseman arvot 

Alue  on  maisemallisesti ainutlaatuinen Suomessa.  

1. Yyterinsannat  on  Porin seudulla suosittu virkistysalue  ja 
 ainutlaatuinen  koko  Suomessa. Yleinen  tie  päättyy Yyterin 

pysäköintialueelle.  

2. Paraisten Lenholmin niityt ovat luonnonsuojelualuetta, 
 jota  hoidetaan laiduntamalla. Komeat tammet  on  ilmeisesti 

istutettu  1 700-luvulla laivanrakennuspuiksi.  Osa  niistä  on 
 tien varrella. Puuvanhuksia tulee hoitaa kunnioituksella.  

3. Kuusiston kartanon ohi linnan raunioille kulkeva  tie  kuu-
luu nykyisin Museoviraston hallintaan. Yleinen  tie  päättyy 
kartanon pysäköintialueelle.  

4. Someron Häntälässä paikallistiet suke Ita  vat  useaan ottee-
seen syvien jokilaaksojen pohjalle. Jokilaaksojen jyrkkiä  nn- 
teitä  on  laidunnettu. Ne ovat säilyneet avoimina.  

1r  
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Kauttuan  ruukki  

Kauttuan  ruukki  on Pyhäjärven pohjoispäässä,  missä 
järven vedet laskevat Eurajokeen. Ruukki  on  sijoittu-
nut  kosken  ääreen valtavaan kurulaaksoon. Ruukki - 
miljöön  vaikuttavimpia ominaisuuksia maiseman jyh-
keyden lisäksi ovat Ruukinkartano, tehtaanjohtajan 
asunto Pyhäjärven rannalla, ruukinkuja sekä rinteiden 
jyhkeät hongat. 

PERINNEMAISEMAT 

Lenholmin  niityt 

Paraisten Lenholmin niityt ovat aivan Saaristotien ku-
peessa. Saaristotietä  ja Lenholmin  maisemaa  on  käsi-
telty tarkemmin maantien  180  yhteydessä. Niityt ovat 
Turun tiepiirin tienvarsien komein perinnemaisema. 

Syystalvella  1994 tiemestaripiiri  karsi Paraisten tien-
varsien tammia, niiden joukossa Lenholmin niityn reu-
nalla tien vieressä olevia tammia. Puita  on  karsittu 
liikaa. Ne näyttävät rujoilta,  ja  karsinta saattaa vaikut-
taa niiden elinmandollisuuksiinkin. 

Kuusiston linna  ja  kartano 

Kuusiston linna  ja  kartano näkyvät nykyiselle Ykkös-
tielle Piikkiön keskustan kohdalle. 

Kuusistonsaaresta erkanee museokohteisiin  vievä oma 
 tie.  Tietä  on  parannettu perinnemaisema-alueen ulko-

puolella.  Se on  osittain suhteettoman korkean tuntui-
sella penkereellä. Penkereen reunaan voisi pystyttää 
puisen ajokaiteen. Yleinen  tie  päättyy uuteen, pellolle 
rakennettuun pysäköintikenttään. 

Kartanolta linnanraunioille  johtava  tie on moitteetto
-massa  kunnossa. Kartanoalueella sitä reunustaa  ko-

meiden,  vanhojen lehmusten muodostama kujanne. 
Tämä tieosuus  on  nykyisin museoviraston hallussa oleva 
yksityistie. 

Häntälän laidunniityt 

Häntälän laidunniityt  ovat Someron Rekijokilaakson 
hiesusaveen uurtuneiden raviinien rinteillä. Raviinit ovat 
poikkeuksellisen jyrkkiä  ja  komeita. Törmillä  on  pe-
rinteisesti ollut laidunniittyjä, jotka ovat osittain kas-
vaneet umpeen, mutta järjestelmällisillä maisemanhoi-
totöillä niitä  on  taas palautettu. Paikallistiestö sukeltaa 
jokihaaroja ylittäessään syvälle laaksoihin. Maisema 

 ja  tiestön piirteet ovat vaikuttavia. Perinnemaiseman 
hoitotyöt ovat vielä osittain kesken. 
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Turajärven kedot  ovat paikallistien varressa olevia  pie-
nialaisia katajikkoniittyjä.  Tielle avautuvaa näkymää 
elävöittää vanha koulurakennus. Kedot ovat edelleen-
kin laidunnuksessa. 

Huiluvuori 

Huiluvuoren kalmisto  on  Lappi Ti:n länsipuolella  Saar-
nijärven pohjoisrannalla. Kalmistossa on 26  pronssi- 
kautista hautaröykkiötä. Mäki näkyy järven eteläpuo-
lella kulkevalle Rauma-Eura -päätielle. 

Panelian kedot 

Panelian kedot  ovat kylän halki johtavan yleisen tien 
itäpuolella. Kallioinen katajaketo  on  kasvamassa um-
peen  ja sen  lähistölle  on  rakennettu asuintaloja. 

Pälpälän-Potin niityt, Kokemäki 

Pälpälän-Potin niityt ovat hieman kauempana yleisestä 
tiestä. Ne näkyvät pellon takana kohoavina katajikko-
kumpareina.  

1. Turajärven kedot  ovat paikallistien varressa.  Ketojen  li-
säksi olennaista tielle  avautuvassa  näkymässä  on  kvlämil

-joo.  

2. Huiluvuoren  kalmiston mäki  Saarnijärven  takana näkyy 
 viereiselle kt 42./le.  

I  
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Turajärven kedot 
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Vehmaanmemi 

Vehmaanniemi  kuuluu Tyrvään-Karkun kulttuurimai-
sema-alueeseen  ja  sitä  on  käsitelty tarkemmin kulttuu-
rimaiseman kuvauksessa. 

Noormarkun  ruukki-Villa  Mairea 

Noonnarkun  ruukki ympäristöineen  on  komea, puisto-
maisesti hoidettu vanha teollisuusympäristö. Tehtaan 
konttorirakennukset, kartanomiljöö  ja Ruukinmäki  van- 
home huviloineen  ja ikimäntyineen  näkyvät parhaiten 

 vt 23:lta erkanevalle  maantielle. 

Leineperin  ruukki  

Leineperin  ruukki  on  saanut huolella toteutettujen kun-
nostustöiden johdosta  Europa Nostra  -palkinnon vuon-
na  1994. 

Leineperin ruukintien  varren vanha koivukujanne  tuli-
si uusia. Koivut pitäisi istuttaa niin lähelle ajorataa 
kuin mandollista.  

1. Noormarkun ruukinmiljöö  hallitsee taajamaa. Näkymä 
Noormarkku-Lavia maantielle.  

2. Leineperin  paikallistien silta ruukinkosken yli. Ruukkia 
 on  kunnostettu viime vuosina.  Kuva  Elina Helistén, kevät 

 1993. 

3. Koivukujanne  reunustaa Leineperin ruukilta Kaasmarkun 
suuntaan kulkevaa paikallistietä. Kujanne  on  osittain rän-
sistynyt  ja  vaatii uusimista  ja  hoitoa.  Kuva  Elina Hellstén, 
kevät  1993. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yhteenveto 
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Vanha tielinja. Perniö, Latokar-
tano. 

Turun tiepiirin alue  on  Suomen kulttuurimaisemaa  ja  kaunista rannikkomaisemaa. 
Maisematyyppi vaihtuu etelän viljavista viljelymaisemista Satakunnan jokilaaksoi

-hin, soihin ja selännealueisiin. Pääteiden  maisema  on  hyvin kulttuurimaisemapai-
notteinen. Luontopainotteisia osuuksiakin  on,  ja  niitä  on  pidettävä tällä seudulla 
harvinaisina erikoisuuksina. 

Turun tiepiirin alueella  on  runsaasti vanhoja, historiaffisia teitä  ja  vanhoja siltoja. 
Piirin alueella  on  mandollista kehittää toimiva  ja  jatkuva maisematieverkko vanho-
jen tieyhteyksien, hyvinhoidettujen tienvarsimaisemien  ja  kauniin, rehevän luon-
non varaan. 

Uudet tiet  on  rakennettu syrjäisemmille seuduille, eivätkä piirin alueen valtatiet 
vanhaa ykköstietä lukuunottamatta ole  kovin  mielenkiintoisia. Viisi-kuusikymmen-
lukujen vaihteen suunnitteluperiaatteiden mukaan tiet  on linjattu  suoraviivaisesti 
ylös  alas  mäkiä  ja  suorina metsä-  ja peltokuvioiden  poikki. Suurin  osa  piirin  pää-
tiestöstä on  tuolta ajalta.  Osa tiestöstä  halkoo laajoja ylänköalueita  ja peltotasantei-
ta.  

Vanhojen teiden paikalle parannetut päätiet kulkevat yleensä mielenkiintoisissa 
maisemissa  ja  vanhoissa kulttuuriympäristöissä. Usein vanha yhteys  on  kuitenkin 
jäänyt tien  alle  tai  vierelle käyttökelvottomaksi joutomaaksi, joka vähitellen pusi-
koituu kulttuurimaiseman ytimessä. 

Maiseman suuntautuneisuuden myötä linjatuilla teillä tien suhde maisemaan  on 
 yleensä harmoninen. Joillakin uusinimilla tieosuuksilla linjaus kulkee hieman etääm-

pänä jokilaakson kulttuurimaisemasta, mutta tieltä avautuu jatkuvasti näkymiä vII-
jelyalueille. Tällainen linjaus  on  onnistunut.  Se on  ajajan kannalta mielenkiintoi-
nen, mutta riittävän etäällä niistä alueista, joille  se  voisi aiheuttaa häiriötä. 

Maisemanhoitoon  on  viime vuosina alettu kiinnittää huomiota. Maisema ymmärre-
tään laajemmin aineellisenaja kulttuurisena pääomana, jonka hoitaminen hyödyttää 
kaikkia osapuolia. Tiepiiri hallitsee  vain  kapeita suikaleita eri puolilla maakuntaa. 
Maiseman  ja  ympäristön kannalta parasta olisi kuitenkin maisemakokonaisuuksien 
huomioon ottaminen. Erilaisissa hankkeissa tulisikin virittää laajaa, ennakkoluulo-
tonta yhteistyötä  ja  vuorovaikutusta eri intressiryhmien välille. 

Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä arvokkaiksi luokiteltuja maisema-alueita  on 
 seudulla neljätoista. Niitä ei ole suhteessa enempää kuin muuallakaan Suomessa, 

mutta alueet ovat laajoja maisemakokonaisuuksia  ja  poikkeuksetta niillä  on  run-
saasti myös yleisiä teitä. Yksi mietinnön arvoluokittelun lähtökohdista  on  ollut 
tasapuolisuus - vaikka Turun tiepiirin alueella  on  runsaasti kulttuurimaisemaa,  on 
vain edustavimmat  otettu listalle mukaan. Arvoalueilla oleva paikallistiestö  on pie-
nipiirteistä,  valmista maisematiestöä. Pääteiden ilme ei näilläkään alueilla eroa 
normaalista. Kulttuuriperinnön vaalimisesta koituu työtä myös tiepiirin osalle. Mai-
seman arvoalueet mietinnön listausta laajemmin ymmärrettynä ovat erilaisten yh-
teistyöprojektien avainkohteita. Niille  on  myös helpoimmin saatavissa rahoitusta 
muista lähteistä. 

Kantatie  52  seuraa Kuninkaan- 
tien linjaa. Perniö Pakapyöli. 



EHDOTUKSETJATKOTOIMENPITEIKSI  

Maisemanhoito tiepiirin hallinnassa olevilla alueilla 

Avointen alueiden säilyminen avoimena  on  tärkeää. Tiepiiri voi olla mukana 
pitämällä avoimina viljelyalueiden halki kulkevien teiden penkereitä, leväh-
dysalueita yms. sekä vieressä kulkevien vanhojen teiden varsia silloin, kun ne 
ovat tiepiirin hallinnassa. Tiepiiri voi olla mukana myös yhteistyöhankkeissa. 

Liittymien  kehittäminen selvästi havaittaviksi  ja  erilaisiksi. Päätiestön liitty
-mien  rooli tieympäristössä  on  tärkeä sekä suunnistamisen helppouden, liiken-

neturvallisuuden että maisemallisten seikkojen vuoksi. Liittymistä tulisi ke-
hittää helposti havaittavia  ja  erilaisia, helposti tunnistettavia paikkoja. 

Levähdysalueiden  kohentaminen maisemallista  ja  toiminnallisista lähtökoh-
dista. Turun tiepiirin alueella  on  hyvät mandollisuudet levähdysalueiden ke-
hittämiselle. Ne voivat olla hyvin monipuolisia laajoista täyden palvelun 
alueista pieniin  ja yksinkertaisiin paikallistiestön pysähdyspaikkoihin.  

Lautta-  ja lossirantojen  kohentaminen maisemallisista  ja  toiminnallisista läh-
tökohdista. Lautta-  ja lossirannat  ovat usein maisemallisesti arvokkailla pai-
koilla. Niitä tulisi kehittää tieverkoston keitaiksi herkkä ympäristö huomioon 
ottaen. 

Tielaitoksen keskushallinto  on  aloittanut tienvarsilla käytettävään kasvilli-
suuteen liittyvää selvitystä. Luonnonmukaisen kasvillisuuden käyttökokeilu

-ja  on  meneillään Oulun tiepiirissä. Turun tiepiiri voisi olla mukana kehittä-
mässäja kokeilemassa avoimissa tiloissa käytettäviä niittyjen siemenseoksia. 
TVH:n perussiemenseoksen ohella tulisi olla erilaisia, kosteiden  ja  kuivien 
kasvupaikkojen siemenseoksia. 

• 	Tien  varsien niittyjen hoito niin, että kukkiva niittykasvillisuus säilyy  ja  
kehittyy. 

• 	Yksittäispuiden  vaaliminen  ja  uuden puusukupolven kehittäminen tienvarsi- 
puustosta. 

• 	Kallioleikkaustenjälkihoito  tapauskohtaisesti avartamalla, istuttamallaja pieniä 
kalliojäänteitä  poistamalla. 

• 	Hirviesteiden  kehittely. Etenkin avoimeen kulttuurimaisemaan sopivaa mal- 
lia tarvittaisiin Turun tiepiirin alueella. 

• 	Pientiestön raivausten siistirninen  ja raivaustapojen  kehittäminen. 

Teollisuus-, työpaikka-alueiden  ja taajamaseutujen tieympäristön  laajempi 
kohentaininen 

Kiireellisimpiä  kohteita olisivat Turun ohikulkutie,  sen  jatke Naantalin  ja 
vt  2  Huittisista Poriin. Ne kulkevat tiiviisti rakennetuilla alueilla. Näiden 
teiden varsilla tulisi aloittaa tieympäristön kohentaminen yhteistyössä kau-
punkien, kuntien  ja  tien varren yritysten kanssa. Tiepiirin aktiivinen esimerk-
ki houkuttelisi muut yhteistyökumppanit mukaan. Projektien tulisi käsitellä 
laajasti taajamarakenteeseen, rakentamiseen  ja ympäristönkäsittelyyn  liitty-
viä seikkoja. 

Suunnittelujärjestelmän  kehittäminen ympäristönäkökulmaa 
huomioon ottavaksi sekä suunnittelijoiden, rakentajien  ja 
kunnossapitäjien  jatkokoulutus 

Maisemanhoito  ja  maiseman huomioon ottaminen ovat tiestön suunnittelus-
sa, rakentamisessa  ja kunnossapitämisessä  tärkeitä asioita. Suunnittelijoille, 
rakentajille  ja kunnossapitäjille  suunnattu jatkokoulutus  on  tarpeen,  sillä  ym-
päristökysymykset ovat tulevaisuudessa yhä ratkaisevainpia. Ympäristöosaa-
jia  ja vastuuhenkilöitä  tulisi kouluttaa tiepiirin eri toimintoihin. 
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Kylätien piennar lounaissaaris- • 	Arvokkailla  kulttuurimaisema-alueilla tulisi suunnitteluprosessia kehittää.  Tie- 
jossa. Nauvo. 	 piirin kannalta pienet, esim. tiemestaripiirien omat perusparannushankkeet 

saattavat olla kulttuuriympäristön kannalta dramaattisia muutoksia aiheutta-
via avainhankkeita. Lounais-Suomen ympäristökeskus  on  koonnut laamnkult-
tuurimaiseman hoitoon liittyviä tavoitteita. Samalla tulisi pohtia suunnittelu- 
prosessin kehittämistä. 

Yhteistyöprojekteja 

Yhteistyön kehittäminen tiesuunnittelun, -rakentamisen  ja  -hoidon sekä 
maisema-  ja  kulttuuriarvoista  vastaavien kanssa erityisesti kulttuurimaisema- 
alueilla 

Maisema-aluetyöryhmän mietintö julkaistiin kaksi vuotta sitten. Tuossa ajas-
sa maaseudun maisemanhoito  on  ottanut harppauksia eteenpäin. Mietinnössä 
ei kuitenkaan korostettu riittävästi jokapäiväistä,  julkista tieympäristöämme 
ja tielaitoksen  osuutta arkimaisemassamme sekä vanhan tiestön  ja sen  raken-
teiden hoidossa. Yhteistyötä tällä alueella tulisi kehittää tielaitoksen, alueelli-
sen ympäristökeskuksen, maakuntaliittojen, maakuntamuseoiden  ja  kuntien 
kanssa. 

Tienvarsimetsien  hoito  

Tien  varren reunametsien kehittäminen esim. kokeiluprojektina jollakin ns. 
maisematieosuudella yhteistyössä paikallisten metsänhoitoyhdistystenja maan-
omistajien kanssa. Vastaavia projekteja  on  meneillään eri puolilla Suomea 

 mm.  Oulun  ja  Kaakkois-Suomen tiepiireissä. 

Vesistömaiseman  hoito 

Tienvarsien rantavyöhykkeitä voitaisiin hoitaa yhteistyössä yksityisten maan-
omistajien kanssa. Maanomistaja voi saada ympäristötukea vesistön suoja- 
vyöhykkeen maisemanhoitoon. 
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Maisernatieverkon  kehittäminen,  kartan ja  julkaisun laatiminen 	 Muntin museosilta Taivassalos- 
matkaoppaaksi 	 sa.  

Ympäristöä tarkkaillaan yleensä joltakin tieltä käsin. Matkailij  alle  muodostu-
va käsitys ympäristöstä,  Suomi-kuva,  on  merkittävä. Turun tiepiirin kaunii-
den kulttuurimaisemien tulisi pyrkiä esille maisematiestönä. 

Eri puolilla Suomea  on  virinnyt maisemateiden  ja maisematieverkoston  ni-
meäminen  ja  parantaminen. Turun tiepiirin alueella  on  tähän hyvät, miltei 
Suomen parhaat mandollisuudet. Tiestöstä  ja sen  varren mielenkiintoisista 
kohteista kannattaa laatia hyvä kartta  ja matkaopas  osana  koko  maan kattavaa 
maisematieverkostoa yhteistyössä tielaitoksen, matkailun edistämiskeskuk-
sen, maakunnallisten liittojen  ja  kuntien kanssa. 

Museotiestön  laajentaminen 

Turun tiepiirin alueella  on  runsaasti vanhaa, arvokasta tiestöäja tierakenteita. 
Seudun museotiestöä voisi helposti laajentaa. Parhaita kohteita olisivat histo-
riallisen päätieverkon  osat  kuten Köyliön Pyhän Henrikin  tie  sekä Huovintie, 
Kuninkaantie  ja  Hämeen Härkätie. Työ  on yhteisprojekti tielaitoksen, tiemu-
seon, maakuntamuseoiden,  maakunnallisten liittojen  ja  kuntien kanssa.Työ 
liittyy historiallisten teiden inventointiin. 

Historiallisten teiden inventointi 

Vanhoista teistä tarvitaan tietoa sekä tienparannusten, maisematiestön että 
museoteiden suunnittelussa. Tällaista inventointityötä  on  Turun tiepiirin alu-
eella tehty  jo  runsaasti muuhun Suomeen verrattuna. Koska seudun tiever -
kosto  on  ollut tiivis,  on inventointityötä  vielä runsaasti jäljelläkin. Työ  on 
yhteisprojekti tiemuseon, maakuntamuseoiden  ja  maakunnallisten liittojen 
kanssa. Työtä voi suoraan hyödyntää museotiestön kehittämisessä. 
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Suuri Postitie,  Kustavi. 	Kulttuurimaisemateiden  ja  historiallisten teiden maisemanhoito-ohjelma  

Tieympäristön  maisemanhoito kannattaa ensi vaiheessa keskittää arvokohtei
-sun  eli taajama-  ja  kulttuurimaisema-alueille sekä matkailu-  ja  historiallisiin 

teihin. Käytännön työskentelyn pohjaksi tarvittaisiin hoito-ohjelma. 'T'ö  on 
 tärkeä  koko tielaitoksen  kannalta. 

Pitemmän tähtäyksen projekteja, joissa Turun tiepiiri voi olla mukana 

Matkailun, virkistyksen, maaseudun maisemanhoidon  ja  maaseudun elinkei-
nojen kehittäminen laajoina yhteisprojekteina, joille haetaan  EU-rahoitusta. 
Laajat, moneen yhteiskunnan sektoriin kohdistuvat projektit etenevät parhai-
ten ns. alueellisina ohjelmina. Tiepiiri voi olla omalta osaltaan mukana tällai-
sissa hankkeissa. 

Tieympäristö-  ja  maisemanhoito-oppaan laatiminen kuuluu tielaitoksen kes-
kushallinnolle. Viime aikoina tielaitoksen keskushallinto  on  julkaissut useita 
aihepiiriä eri näkökulmista lähestyviä oppaita, mutta maisemanhoito-opas 
puuttuu. Maisemanhoito-oppaan laatimisen vaikeutena ovat Suomen eri puo-
lien erilaiset maisematyypit. 

Kulttuurimaisemaan soveltuvan malliston kehittäminen pinnoitteille, ajokai-
teille, valaisimille  ja valaistukselle, pysäkkilatoksille, hirviaidoille, silloilie 

 jne. Asioita voi ottaa huomioon myös hankekohtaisesti.  Mallien variointi
-mandollisuuksia kehitettäessä tulisi Suomen vaihtelevat maisematyypit ottaa 

huomioon.  1Srö  kuuluu tielaitoksen keskushallinnolle. Ympäristöön parem-
min soveltuvat maalaus-, viitoitus-, liikennemerkkien värityskäytännöt olisi-
vat kehittelyn arvoisia. Työ kuuluu liikenneministeriölle  ja tielaitoksen kes-
kushallinnolle. 
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Ni,ni,nerkki  Eino-011in näkemys TVH:n pyrkimyksestä päästä yleiseurooppalaiselle tasolle maantienvarsien hoidossa. Apu-
lehti  v. 1963.  Piirros taiteilija Olavi Hurmerinta.  
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