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Esipuhe  

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

 parannettu  jo  1 960-luvulta alkaen, mutta lopputulos ei aina ole ollut ympä-
ristön eikä liikenneturvallisuuden kannalta toivottu. Erityisesti alueemme 
vanha kulttuurihistoria asettaa Turun tiepiirille erityisiä velvoitteita työssään 
onnistuakseen. 

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

 on  pystytty perehtymään. 

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

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

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

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

1.1  Työn tarkoitus  ja  tavoite 

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

 myös ollut parantaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. 

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

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

1.2  Työn organisaatio  ja  sidosryhmät  

Työtä ohjasi eri yhteistyökumppaneista koottu ryhmä: 

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

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

 LT-Konsultit Oy:n edustajat 

Turun tiepiiri 
Turun tiepiiri 

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

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

Ohjausryhmä  on  kokoontunut  4  kertaa työn eri vaiheissa. 

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

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

 Turtiainen Oy)  

llmakuvat  on  ottanut  ins.  Sakari Seppälä, Turun  tiepiiri  

1.3  Lähtöaineisto  

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

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

 kulttuurihistoriallisista  arvoista  ja  suojelukohteista.  

1.4  Työn sisältö, työn kulku  ja  menetelmät 

Työn sisältö 

Työ käsittää Turun tiepiirin alueella olevien  maaseututaajamien  ja  pienten 
kaupunkien yleisten teiden ympäristön tilan selvityksen. Työssä  on  käsitelty 
yleisten teiden  maankäyttö-,  liikenne-  ja  liikenneturvallisuus-  sekä ympäris-
töasioita. Päähuomio  on  ollut taajamien yleisten teiden  ongelmaryhmien  ja 

 toimenpidetarpeiden  määrittelyssä. 
Selvitykseen kuuluivat kaikki  keskusverkkoluokituksen  E  ja  Fl  ja  F2  luokan 
taajamat.  Tarkasteltavia  taajamia oli yhteensä  78.  Näistä  48  kuului Varsi-
nais-Suomeen  ja  30  Satakuntaan.  

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

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



Kuntakirja, 
yhteyshenkilön  nimeäminen 

Tiepiiri,  lääninhallitus, 
läänin liitot, maakuntamuseot 

Maastoselvitykset,  
valokuvaus, ilmadiakuvaus, 
perustiedon kokoaminen 

Maankäytön, liikenteen  ja 
 taajamakuvan nykytilan  analyysi 

Kuntakommentit  

Luokat  I, II,  illa,  IlIb  
Maankäytössä, liikenteessä  tai  taajama- 
kuvassa esiintyvien ongelmien mukaan 
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Työn kulku: 

VAIHE  I  toukokuu -joulukuu  1993  

VAIHE  II  tammi-toukokuu  1994  

Taajamien karsinta 	 _____ Jatkotarkasteluun valittavien  
(33 taajamaa) 	 taajamien määrittely 

Tarkemmat tarkastelut 	I 	Maastokäynnit, kuntakontaktit 

Jatkotarkasteluun  valittujen 
taajamien ympäristöanalyysit 

Toimenpide-ehdotukset  ja 
 niiden kiireellisyysjärjestys  

I 	Raportti  I 	Raportti  Il 	Raportti  Ill 
Raportointi  F-  Yleinen  osa 	Varsinais- 	Sata- 
______________________________  I 	 Suomen 	kunnan 

taajamat 	taajamat 

_____ Sidosryhmät  
Kunnat  
Lehdistö 

Tiedottaminen  
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Menetelmät 

Maankäyttö  
Taajamia koskeva maankäyttötilanteen analysointi perustui sidosryh  mä- 
haastatteluihin, kunnista saatuun materiaaliin, karttatarkasteluihin sekä 
maastossa tehtyihin havaintoihin. 
Jatkoon valituissa taajamissa kunnan edustajaa haastateltiin  ja täydennet-
tim  maankäytön tietoja. 
Tarkastelussa käytiin läpi taajaman maankäytön nykytila  ja kaavoitustilanne 

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

Liikenne  ja  liikenneturvallisuus  

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

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

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

Taajamien luokittelu liikenneturvallisuustilanteen perusteella 

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

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

Taajaman liikenneturvalli- Henkilövahinkoon johta- Hv.onn.aste 
suustilanne neiden  onnettomuuksien  (ann. vuodessa/1  00  milj.  

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

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

Tiestön suunnittelutilanne 

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

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

Taajamakuva  ja  tieympäristö 

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



Turun tiepilrin alueen maaseututaajamat  ja  pienet kaupungit 	11  
lYON SISALTO  

Taajamien luokitus 

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

Luokka 	Ongelmien luonne  

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

 liittyviä ongelmia. Edellyttää kiireellisiä parannustoimenpiteitä. 

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

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

lIla 	"Helmet"  eli säilytettävät taajamat, joissa toimenpiteiden tarvetta  
ja  laatua  on  arvioitava erityisen tarkkaan. 

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

1.5  Tarkasteltavat  taajamat 

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

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

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



1 2 	 Turun tiepiirin alueen  maaseututaajamat  ja  pienet kaupungit 
TYÖN SISÄLTÖ 

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMAT  
____________________________________ Kunn. väest Taajam.väest Taajam .väesf.  

Kunta Taajama  v.1990 v.1990 v.2010 Keskuslk. Jatkotarkast. 
__________________________________________ ____________________________________ ________ valit.  taajamat  

1  Houtskari Nasby  733 F2 
2  Korppoo Korppookk  1137 337 481 Fl 
3  Nauvo Nauvo kk  1434 485 705 Fl x 
4  Dragsfjärd Taalintehdas  4054 2824 2531 E3 
5  Västanfjärd Lammala  903 279 279 F2 x 
6  Kemiö Kemiö  kk  3408 1196 1209 El 
7  Särkisalo Särkisalo kk  850 281 579 F2 
8  Perniö Perniö kk  6611 3287 3459 E2 
9  Sauvo Sauvokk  2808 941 1516 E3 

10  Kisko  a. Toija -  b.  Kisko kk  2059 947 Fl  x(a.)  
11  Muurla Muurla kk  1364 434 483 F2 
12  Suomusjärvi Suomusjärvi  1366 540 579 Fl 
13  Kiikala Kiikalakk  2056 321 347 Fl 
14  Pertteli  a. Inkere-b. Kaivola 3579 1459 1659 Fl  x(b.)  
15  Halikko Halikko kk  8497 5237 5805 E3 x 
16  Kuusjoki Kuusjoki  kk  1886 501 500 F2 
17  Marttila Marttilakk  2261 1008 1076 E3 x 
18  Somero Somero  9992 5193 5055 D3 x 
19  KoskiTL  Koski  kk  2815 1309 1380 E3 x 
20  Rymättylä Rymättylä kk  1876 768 936 Fl x 
21  Piikkiö Piikkiö kk  6111 4308 5325 E3 x 
22  Paimio  Vista 9539 9078 8033 El 
23  Lieto Lieto kk  12072 8021 10063 E2 x 
24  Rusko Ruskokk  2783 1529 2033 Fl 
25  Masku Maskukk  4450 3205 3812 Fl x 
26  Lemu Lemu kk  1233 602 776 F2 
27  Taivassalo Taivassalo kk  2016 728 774 E3 
28  Kustavi Kustavi  1144 432 431 Fl 
29  Uusikaupunki Lokalahti  14537 514 514 F2 x 
30  Vehmaa a.Vinkkilä-b.Vehmaakk  2795 1336 1436 E3  x(a.)  
31  Mynämäki Mynämäki kk  6041 3380 4030 E2 
32  Mietoinen Mietoinen kk  1605 405 425 F2 x 
33  Nousiainen Nummi  3908 2269 2760 E3 x 
34  Vahto Vahto kk  1650 906 1175 F2 
35  Tarvasjoki Tarvasjoki  kk  1824 563 800 Fl 
36 Aura Asemanseutu  2906 1668 2030 E3 
37  Karinainen Kyrö  2363 1552 1602 E3 x 
38  Pöytyä Riihikoski  3631 1114 1135 E2 
39  MeIlilä Mellilä - Asemanseutu  1386 545 479 F2 
40  Loimaan kunta Hirvikoski  6518 6791 7003 Fl 
41  Oripää Oripää  1413 586 623 Fl x 
42  Yläne Yläne kk  2362 923 971 E3 x 
43  Alastaro Alastaro kk  3389 1621 1575 E3 
44  Uusikaupunki Kalanti  3882 1514 1665 Fl 
45  Laitila Laitila  9336 5354 5956 D3 x 
46  Pyhäranta Rohdainen  2367 847 997 F2 
47  Vampula Vampula  1932 541 590 Fl x 

78*  Askainen Askainen kk  907 n.200 n.300 F2  ___________  
78* 	Tullut  mukaan työn aikana 
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Tarkasteltavat  taajamat 



Merkkien selitys 

KESKUSTA ALUE 

KIRKKO 

KOULU  

TIE  

- - 
 TU LEVA  TIE  

UII)  NÄKYMÄ 

TÄRKEÄ REUNAVYÖHYKE, VIHERREUNA 

TÄRKEÄ KOKONAISUUS  

S  SUOJELTU KOKONAISUUS 

Nv4IV\  HAJONNUT KATUTILA, HUONO TJEYMPÄRISTÖ 

V/ARALLINEN  RISTEYS 

TULEVA MAAN KÄYTTÖ  

T  TEOLLISUUS  

AL 
A  ASUTUS  

V  (VIRKISTYSALUE)  

OLEMASSA OLEVA MAANKÄYTTÖ  

V  VIERASVENESATAMA 

________ TOIMENPIDEALUE 

TOIMENPIDEALUE;  PIENET,  El -KIIREELLISET 
TOIMENPITEET 



Kunta: 	1.  Houtskari 	
Turun TiepL 	 • 

Taajama: 	Näsby 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
- Kyläkeskus,  kirkonkylä, kunnan päätaajama 
- Saaristotien, mt  180:n  päässä 

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Näsby  on  pieni, idyllinen kylä luontevasti sijoittuneena 
saariston pienipiirteiseen, kumpuilevaan maastoon 
meren, metsän  ja  pienten peltoaukeiden väliin. 
Taajama sijoittuu melko kiinteästi polveilevan kyläraitin 
varrelle. Viherympäristö  on  kaunis  ja  hoidettu. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

- 180 	12005  

'ihteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1 992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn,tiheys  Kaikki pituus Keskim. Keskim.  

(Fi1) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnilo0milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  
2.03 347 546 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  ei suunnitelmia 	 -  yleiskaava valmistumassa 

-  vanha rakennuskaava 
- rantakaava Karlot-niemessä 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Kiinteä taajamarakenne, ei maankäytöllisiä ongelmia. Taajamakuvan ongelmana  on  jäsentymätön  keskusta-aukio. 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. 

Luokka: 	Ilib 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia. 



Kunta: 	1.  Houtskari 	
Turun  Tiepliri  

Taajama: 	Näsby 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



Turun  Tiepiiri  
Kunta: 	1.  Houtskari 	 ________  
Taajama: 	Näsby 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

_______ ____ ____ _______ _______ 	Tie  ________  
Yleisen hei Kevyen oik. Nopeus 

tien Pthius  leveys Verkollinen Lirttym*tlheys våyhen  Valaistu Nykyinen rajoitus 
numero  ti) (m)  asema ___________ .  OSUUS (%)::.:...OSUUS  (%) toirntnriallinen  luokka (ktnTh) . ...........  

180 1.53 6.5  Pieni  0.7 0 56  Kokoojatie  50 
12005 0.50 5.7  -  2.0 0 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  2.03 63  -________  1.0 0 67  _____________  50  

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

tien KlL KKVI  liikenteen Kaikki Kevytl  Kuolleet Hv  ann  tiheys onnettomuudet 
nUmero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn./kmfv) (kpl).  

180 435 696 3.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12005 78 87 10.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  347 546 4.7 0 0 0 0.0 0.00 0  
Verkollinen  asema 	 Liittymåtiheys 

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

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä ei ole sattunut vuosina  1988-1992 
 poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ei suunnitelmia.  
-  Ei kevyen liikenteen väyliä; tarve keskustasta koululle. 

 -  Keskusta-aukio  jäsentymätön,  yhtenäinen  asfalttikenttä. 
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Kunta: 	1.  Houtskari 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Näsby 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  
Kylämäinen rakennusryhmistä  koostuva maisemaan sopeutuva maankäytön rakenne. Oleellista jatkos-
sakin sopeuttaa rakentaminen  pienipiirteiseen  maisemaan. Pieniä korjattavissa olevia ongelmia liikera-
kennusten ympäristössä.  

Taajamakuva  
Näsby  on  pieni, idyllinen kylä saariston  pienipiirteisessä kumpuilevassa  maastossa meren, metsän  ja 

 pienten  peltoaukeiden  välissä. Taajama sijoittuu melko kiinteästi  polveilevan kyläraitin  varrelle.  Vihe-
rympäristö  on  kaunis, vanhoja puita. Rakenteen välissä olevat pellot ovat olennaisia  ja  tärkeitä taajaman 
sisäisten näkymien kannalta. 
Rakennuskanta käsittää pääasiassa vanhaa  ja  vähän uutta  pientaloasutusta  sekä keskustassa muutaman 
kaksikerroksisen  liikerakennuksen  ja maatalosurakennuksia.  
Keskustan aukion jäsentely  on  epäselvää: samaan  asfalttialueeseen  kuuluvat  tie,  toriaukio  ja  vastapäisen 
ravintolan piha. Avaran keskusta-aukion ongelmana  on  lähinnä  maaseutumaisen viherilmeen  puute. 
Taajama  on  luontevasti maisemaan rakentunut. Kirkko vuodelta  1703 on  valtakunnallisesti arvokas 

 kulttuurihistoriallinen  kohde,  ja  säilyttänyt asemansa  kyläkuvassa;  kaunis, arvokas, ei  dominoiva. 
 Houtskari  on  pienipiirteinen, maaseutumaisen rakenteensa  säilyttänyt  saaristokylä. 

Tieympäristö  
Kapea  tietila  on  pienipiirteistä, viehättävästi polveileva  ja maaseutumainen.  Keskustan raitilla  on  hyvinkin 
kapeita, mutta  taajamakuvaan  oleellisesti kuuluvia, omaleimaisia kohtia talojen välissä. Keskustan  tietila 

 avautuu  jäsentymättömäksi aukioksi. 
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Kunta: 	2.  Korppoo 	
Turun Tiepliri 	::LT 

U (.1  i'I iI  

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

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama, kirkonkylä 
-  Mt 1801  varressa 
- Taajamaväestö  v. 1990 337 as., v. 2010 481 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Taajama sijoittuu rannikkoseudun pienipiirteiseen 
maisemaan laaksojen  ja  selänteen risteyskohtaan.  
Keskustan taajamakuvan historiallisena selkärankana 
toimivat kartano, kirkko  ja  niiden välinen niittyaukea. 
Kirkonseutu  on  valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuu  rim  i  IjÖÖ.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

1801  

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

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

0.90 571 779 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne  (maan  käyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylä rakennettu keskustasta koululle 	 -  kirkonkylän osayleiskaava hyväksyttämis- 
-  Finnön  tiestä  on  olemassa käsittelemätän tiesuunnitelma 	vaiheessa 

- osayleiskaava  lähes kokonaan rakennuskaavoi- 
tettu 

-  Finnön  tien eteläpuolella rakennuskaava 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö):  
Maankäyttö  on  leviämässä pitkäksi, tien varteen rakentuvaksi kyläksi. 
Vanha taajamakuva  on  muuttumassa hallitusti uuden rakentamisen seurauksena. 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	Ei erityisia ongelmia.  



Kunta: 	2.  Korppoo 	
Turun Tiepiiri 

f.Jibi'1li  

Taajama: 	Korppoo kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi ENET  KAUPUNGIT 



Kunta: 	2.  Korppoo 	
Turun Tiepiiri 	

::  
.:.1-i ,1_u_  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ______ _________ _______  

Yleisen  Tien  KeV.flbik. Nop6uø  

tien Pituus leveys Verkollinen Uittyrnåtiheys våyliee  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero (ki+i)  (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) toiminriatlinen  luokka  (km/h) 

1801 0.90 8.7  Pieni  0.0 0 0  Kokoojatie  79  

Yht./keskim.  0.90 8.7  ___________  0.0 0 0  _________________  79  

Liikenne  Henkilävah,nko-onrtettomuudet  1988  -  192  
tietoon tul YleIsen  Raskaan Hv -onn  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyll  Kuolleet Hv onn liheys  onnettomuudet 

Enumeco -  osuus (%} (kpl) (kpl) (kpl  : :: : ; te;:  (ortn./kmv) (kpl)  _______ 

1801 571 779 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yhtjkeskim.  571 779 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Verkollinen  asema 	 Liittymåtiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

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

Pieni, 	Tie  pienessä patvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
4enkilOvahinko-onnettomuuksien määrä vuodessa/1  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Ei suunnitelmia. 
-  Ei tiestöön liittyviä ongelmia. 
-  Kevyen liikenteen väylä rakennettu keskustasta koululle. 
-  Finnön  tiestä  on  olemassa käsittelemätön tiesuunnitelma 



Kunta: 	2.  Korppoo 	
Turun  Tiepiiri 	

:: 

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

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman  maankäyttö  sopeutuu  saaristolaismaisemaan.  Kaavoitukseen perustuva uudempi  maankäyttö 
 levittäytyy  tavanomaisena mattomaisena rakenteena tienvartta  pitkin.  Taajamakuvalle  erittäin tärkeät si-

säiset  aukeat  kasvamassa umpeen, jolloin taajaman hahmottamiselle tärkeät näkymät katoavat. Oma-
leimaisuus katoamassa  standardimaisen  kaavoituksen  ja  rakentamisen seurauksena.  

Taajamakuva 

Korppoon  kirkonkylä  on  sijoittunut tien varrelle  pienipiirteiseen  maisemaan, laaksojen  ja  selänteen 
risteyskohtaan.  Keskustan  h  istoriallisena  ja  taajamakuvallisena  selkärankana toimivat  Korppoon  kartano, 
kirkko  ja  niiden välinen aukea  niittyalue,  jotka ovat oleellisesti luomassa  taajamakuvan omaIimaisuutta. 

 Maantie kulkee maastoa myötäillen  selänteen  reunassa. 
Vanha asutus  on  levittäytynyt  nauhamaisesti  pitkin  tienvarsia omakotitaloina  ja  maatilojen  rakennuksina. 
Korppoon  kirkko  on  Suomen vanhimpia,  ja  saanut muotonsa  1200-, 1300-  ja  1400-luvulta. Keskustan 

 taajamakuvan  ongelmana ovat uudet väljästi sijoittuvat  liikerakennukset.  Vanhan kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan  miljöön  uhkana  on  uusi, osittain pellolle suuntautuva rakentaminen.  

Tieympäristö  

Tie  kevytliikenneväylineen  on  kaunis  ja  maastoa myötäilevä. Lähellä tietä kasvaa isoja hienoja puita, jotka 
ovat tärkeitä  taajamakuvallisesti. 



Kunta: 	3.  Nauvo 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

•:(..1I'.lh  

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

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
-  Kunnan  päataajama,  kirkonkylä 	 Kirkonkylä sijaitsee meren,  metsäisten kumpareiden  ja  
-Saaristotien, mt  180:n  varrella 	 peltokaistaleiden  välissä,  ja  on  syntynyt sataman  ja  
-Taajamaväestö  v. 1990 485 as., v. 2010 705 as. 	saaristotien  väliin. Vanha satamaan  tukeutuva  asutus 

sitoutuu kauniisti maisemaan. Kirkon kohta  on  arvokas  
kulttuurimiljbö. Taajamarakenteen  painopiste  on  siirty-
nyt tien varteen, mikä  on  tuottanut  heikkolaatuista 
keskustaympäristöä.  

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot 	 -  

180 	12017  

Yhteis- Henkilövahiriko-onriettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

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

1.98 965 1545 2 2 1 57.3 0.20 3  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne Kaavottustilanne 
-  ei suunnitelmia  - osayleiskaava  kunnanvaltuuston  hyväksyma 
-  seutukaavassa  ohikulkutiesuunnitelma;  tarpeen vaatiessa 	 -  rakennuskaava, jossa pieniä muutoksia  tekeilla  
tehdään keskustan tien molemmin puolin  

Ympäristöanaiyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajamakuvalliset  ongelmat koskevat suppeaa ydinkeskustan aluetta.  Maantieksi  rakennettu  tie  toimii  taajamatienä  
keskustassa.  Tien  toiminnallisen luokan  ja  maankäytön välillä  on  ristiriita,  tie on  liian  maantiemäinen  luonteeltaan. 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	II 	 Perustelut:  Tieratkaisu  ei ole sopusoinnussa  taajamarakenteeseen. 



Kunta: 	3.  Nauvo 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr  

•:.1: -1'IIk  

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

lo  
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Kunta: 	3.  Nauvo 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

.iIII Ik  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ____________ __________  _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  lek.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkollirien Lnttymtiheys våyllen  Valaistu Nykyinen  rajoftus  

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

180 1.48 7.3  -  7.4 82 82  Seudullinen  tie 50 
12017 0.50 5.7  -  2.0 0 0  Yhdystle  50  

Yht.Jkeskim.  1.98 6.9  __________  6.1 81 62  ________________  50  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  ikki  
tietoon  Jul.  Yleisen  Hv. -Orin.  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv onn  tiheys  otflMtOmuudet  
numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onnikm/v) _______________  

180 1217 1964 8.9 2 2 

- 

1 60.8 0.27 3 
12017 221 302 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  965 1545 8.9 2 2 1 57.3 0.20 3  

Verkollinen  asema 	 Uittymåtiheys 

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

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

Henkilôvahinko-onnettomuuksien määrä  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

onnettomuutta. 
Haastattelun  ja maastokäynnin  perusteella  taajamatiellä ajonopeudet  ovat suuret  ja  tien ylitys 
turvatonta. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Ei suunnitelmia.  
-  Seutukaavassa  ohikulkutiesuunnitelma;  tarpeen vaatiessa tehdään.  
-  Kevyen liikenteen väylät  on. 
-  Suora  taajamatie  houkuttelee korkeisiin  ajonopeuksiln. 
-  Maantie  180 on  taajaman  läpikulkutie. 
-  Autot tulevat  lautalta  ryöppynä, jolloin liikenne vilkastuu. Kaavailtu kiinteä yhteys 
todennäköisesti helpottaa ongelmaa.  
-  Tien ytitys jalankulkijalle on  hankalaa; tiellä  on suojateiden  ja  liikenteen  hidastusjärjestelyiden 

 tarve.  
-  Liikenne tulee lisääntymään (kiinteä yhteys).  
-  Kunnan kommenttien perusteella keskustasta puuttuvat  pysäköintitilat  suurille ajoneuvoille, 
kuten kuorma-, rekka-  ja  linja-autoille.  
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.:(.1: i.tiIpflp  unta: 	4.  Dragsfjärd 	
Turun  Tiepiiri 	

:: 

Taajama. 	Taalintehdas 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama 	 Taalintehdas  on  syntynyt laakeaUe niemelle rannan 
-  Meren rannalla, mt:n  1833  päässä 	 tuntumaan sijoittuneen terästehtaan ympärille.  Mat- 
- Terästehtaan  ympärillä 	 seman leimaa-antavana piirteenä  on kumpareinen  ja 
- Taajamaväestö  v. 1990 2824 as., v. 2010 2531 as. 	kallioinen selännemaasto.  Ranta  on taajamatoimintojen  

vilkkainta aluetta teollisuus-  ja huvivenesatamineen. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

1833 	12053  

Yhteis- 
pituus 
(km) 

Keskim. 
KVL 

Keskim. 
 KKVL 

Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1 992  
Kaikki 

hv-onn. 
Kevyti. 
onn.  Kuolleet 

Onnettomuusaste 
(onnilOO milj.ajon.km ) 

Onn.tiheys 
 (onn./km/v) 

Kaikki 
 onn. 

3.82 1355 1395 3 1 0 31.8 0.16 3  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen verkosto rakennettu 	 - rakennuskaavoja, uusin niemessä Spikisissä 

-  ei yleiskaavaa, ideoita  on 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Käsiteltävät tieaksot ovat vapaassa maastossa kulkevia teitä, joihin taajaman maankäyttö ei kiinteästi liity. 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia.  
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Kunta: 	4.  Dragsfjärd 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Taalintehdas 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



in  
Kunta: 	4.  Dragsfjärd 	

Turun  Tiep 	 •.M  

Taajama: 	Taalintehdas 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyeflhik.  i  Nopeus 

tien Pituus leveys Verkotinen Lnttymåtlheys vAyile  Valaistu Nykytnsn rajoltus  

numero  (km) j)  asema (kpl/km) osuUl  t%)  osuus (%) toiminnaTtOkka (kmlh)  

1833 2.96 9.1  Sisnauha  0.3 62 89  Seudullinen  tie 59 

12053 0.87 6.2  Sisnauha  1.2 100 92  Yhdyslie  50  

Yht./keskim.  3,82 8.5  ___________  0.5 70 90  __________________  57  

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

tien KVL KXVL lukenteen  Kaikki Kevytl  Kuolleet Hv onn  tiheys onnettomuudel  

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl 	.,.  aste (onnJnv) (kpl)  

1833 1486 1477 11.0 2 1 0 25.0 0.14 2 
12053 906 1116 7.0 1 0 0 69.8 0.23 1  

Yht./keskim.  1355 1395 10.1 3 1 0 31.8 0.16 3  

Verkollinen  asema 	 Ulttymätiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

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

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kevyen liikenteen verkosto rakennettu 
 -  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  

15  
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Kunta: 	4.  Dragsfjärd 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

•:(.I:I.1,J  n.  

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

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Tarkasteltavat  tiet ovat irrallaan ympäröivästä maankäytöstä. Maankäyttö teiden lähistöllä  on esikau-
punkimaista  ja  hajanaista. 
Maasto-olosuhteista johtuen maankäytön rakenteessa suhteessa sisääntuloteihin ei ole odotettavissa 
erityisiä muutoksia. 

Taajamakuva 

Taalintehdas  on  syntynyt laakealle niemelle rannan tuntumaan sijoittuneen terästehtaan ympärille. Mai-
seman leimaa-antavana piirteenä  on kumpareinen  ja  kallioinen selännemaasto.  
Ranta  on taajamatoimintojen  vilkkainta aluetta teollisuus-  ja  huvivenesatamineen. Taajamakuvassa 
lomittuvat suurimittakaavainen  teollisuusalue  ja  meritunnelmainen,  vehmas  ja  pienimittakaavainen, osin 
tiiviskin taajama. Tehtaan rantamakasilni-  ja  ruukkialue  (1700-  ja  1800-luvuilta) omaleimaisine työläis-
asuntoineen  ja  kallioille sijoittuneet pistetalot  (1970-luku) luovat sekä korkeussuhteiltaan että tyyliltään 
kontrastista taajamakuvaa. 
Taajamakuva  on  historiallisten kerrostumien  ja  toimintojen sekoittumisen vuoksi harvinaisen moni-ilmeistä 

 ja  rikasta. 

Tieympäristö  

Taajaman sisääntulojaksoina toimivat yleiset tiet ovat maaseutumaisia, väljään rakennettuja. Tietila  on 
 sopusoinnussa ympäristön elementtien kanssa. 



17  

Kunta: 	5.  Västanfjärd 	
Turun  Tiepliri 	 ::Lr 

•(.1.1'IIEkI  

Taajama: 	Lammala 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama, kirkonkylä 	 Lammala  on  pieni, jyrkänteen  ja  meren väliin sijoittuva 
- Mt:n  1834  varressa, meren rannalla 	 taajama. Taajamakuva  on  reunoillaan  väljää  ja  
- Taajamaväestö  279 as. 	 maaseutumaista,  keskustassa rakenne  on  raitin  ym- 

pärillä melko tiivis  ja  nauhamainen.  Ympäristö  on  hyvin 
hoidettua  ja  vehmasta. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus:  Taajaman yleisten teiden numerot  

1834  

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

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

2.49 461 586 1 1 0 47.8 0.08 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
- tieverkkosuunnitelma  tekeillä - osayleiskaava hyvaksytty  v.-83,  uusi tekeillä 
-  kevyen liikenteen raitista toimenpidepäätös  v-93 	 -  ei rakennuskaavaa 

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Pieni  ja  hitaasti kasvava taajama. Pienenä  ja  kevyesti korjattavana ongelmana  on  keskusta-aukion taajamaku-
vallirien jäsentymättömyys. Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi.  

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia. 



II;]  

Kunta: 	5.  Västanfjärd 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

•PIlb  

Taajama: 	Lammala 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	5.  Västanfjärd 	
Turun Tiepiiri 	::LT  

U ,1M.iuIlikI  

Taajama: 	Lammala 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _______ ____ ____ _______ _______  ________ ___________ _________  

Yleisen  .n.  Kevyen  ik.  Nopeus 
tien Pituus  .yøys  Verkollinen Littymätiheys våyIen  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km)  asema  (kpl/km) osuiI.(%)  osuus  (%) tOimJnn&uirien  luokka  (krrL/h)  

1834 2.49 7.3  Pieni  0.8 0 0  Yhdysti.  53  

Yht./keskim.  2.49 7.3  0.8 0 __________ 	 _______________  0  53  

Liikenne Henkilävahlnko-onrtettomuudet  1988  -  1992  KaikkI 
tietoon  tul.  YleIsen  Raskaan  Hv-onn,  

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

1834 461 586 6.7 1 1 0 47.8 0.08 2  

Yht./keskim.  461 586 6.7 1 1 0 47.8 0.08 2  
Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

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

Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on 
 sattunut vuosina  1988-1992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

- Tieverkkosuunnitelma  tekeillä. 
-  Kevyen liikenteen raitista välille urheilukeskus-keskusta toimenpidepäätös  v.-93 
-  Ongelmana yksityisliittymien suuri määrä. 
-  Ei kevyen liikenteen väyliä. 
-  Keskusta-aukio  on jäsentymätön. 



Kunta: 	5.  Västanfjärd 	
Turun Tiepiiri 	 ______  

Taajama: 	Lammala 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Vaatimaton maantien varteen muodostunut nauhakylä. Maisematekijät - topografia, vesistö - rajoittavat 
maankäyttöä. Vaikka toiminnat ovat sijoittuneet väljästi tienvarteen,  on  kylällä selvä keskipiste Lammalan 
niemessä. Maankäytön suuria muutoksia ei ole odotettavissa. 

Kunnan maankäyttö  on  suunnitelmallista. Osayleiskaava  on  ajanmukainen. 

 Erityisiä ongelmia maankäytön suhteen ei ole. 

Taajamakuva 

Lammala  on  pieni, jyrkänteen  ja  meren väliin sijoittuva taajama. Maisema  on  pienipiirteistä  ja kumpuile-
vaa. Taajamakuva  on  reunoillaan  väljää  ja maaseutumaista,  keskustassa rakenne  on  raitin  ympärillä 
melko tiivis  ja nauhamainen.  Ympäristö  on  hyvin hoidettua  ja  vehmasta. 
Taajamakuva  on  tasapainoinen, harmoniassa maiseman kanssa keskusta-aukion kovaa ilmettä 
lukuunottamatta. 

Pieni ongelmakohta keskustassa  on  keskustan aukion jäsentymättömyys: pysäköinti, kevytliikenne  ja 
ajorata  ovat kaikki yhtenäistä asfalttipintaa. Meren läheisyyttä ei havaitse keskustassa. 

Västanfjärdin  muutaman  talon  rinteeseen sijoittuva kylä  on  omaperäinen kaksine kirkkoineen, jotka 
viestivät Lammalan kylärakenteen historiallista kehitystä. 

Tieympäristö 
Tietila  on  kapea  ja viherreunat  ovat runsaat sisääntulojaksoilla.  Tie  myötäilee hyvin maastonmuotoja. 
Vehreän tieympäristön rajaama tietila  on  taajamakuvassa  arvokasta, säilytettävää miljöötä. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Keskustajakson taajamatie  on  suositeltavaa parantaa liikkeiden edustiloineen. Tieympäristön 
kokonaissuunnitelmassa  on  kuitenkin esitetty liian raskaita toimenpiteitä. Suunnitelmaa tulisi muuttaa 
hienovaraisemmaksi, ettei turhaan pilattaisi pienipiirteisiä arvoikkaita kohtia. Pienimuotoisilla toimenpiteillä, 
kuten  Istutuksilla  ja  muutamalla valaismella voidan tilaa jäsentää  ja  liittää luontevasti vehmaaseen 
ympäristöön. Liittymien yhdistelyä  voidaan harkita, mikäli ne voidaan toteuttaa pienimuotoisesti. 

- 
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Kunta: 	6.  Kemiä 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 

. :(, N'I  

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

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama,  kirkonkylä  
-  Mt 1835:n  ja  Pt 12062:n  varrella  
- Taajamaväestö  v. 1990 1196 as., v. 2010 1209 as  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
Kemiö  on  muodostunut kolmesta  peräkkäisestä  kylästä: 
kirkonkylästä,  Engelsbystä  ja  Vretasta,  jotka sijoittuvat 
kukkuloiden  rinteille  itä-länsisuuntaisesti viljelysaukean 

 reunaan. Taajama  on  kauniisti sijoittunut maastoon. 
Keskiaikainen  kivikirkko ympäröivine maisemineen  on 

 valtakunnallisesti arvokas kulttuurimiljöö. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

181 	1835 	12061 	12062  

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

(kiii) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnhlOO milj.ajori.km ) (onn./km/v) onn.  

6.15 1839 1963 1 0 0 4.8 0.03  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylä  on  paikallistien  12062  varrella 	 - osayleiskaava  tekeillä 

sekä keskustasta kirkonkylän koululle 	 - rakennuskaavoja,  ydinkeskustan  rak.kaava 

-  ei suunnitelmia 	 vahvistettavana  
-  seutukaavassa  ohikulkutie  itäpuolella  taajamaa 	 -  uusi rakennuskaava rinteeseen kirkosta luoteeseen 

huomioitava pitkän tähtäimen suunnitelmissa  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö):  
Tie  taajaman läpi  on  sujuva,  ajonopeudet  suuret. Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. 
Maankäytön haasteena  on  pitkän hajanaisen taajaman tiivistäminen. Taajama-  ja  maisemakuvan ongelmana  on  
peltolaaksoon  leviävä rakenne. 

Luokka: 	Il 	 Perustelut: 	Eri  osa-alueiden tulevat ongelmat ovat mandollisia.  
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Kunta: 	6.  Kemiö 	
Turun  Tiepiiri  

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



Kunta: 	6. Kemlö 
	 Turun Tiepiiri 	::Er 

	 23 

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

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  hik.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen Liittymåtiheys våyten  Valaistu Nykyinen  rajortus  

numero  (km) (m)  asema  4llJkrn)  osuus  (%)  osuus  (%)  toiminnallinen luokka  krnfti)  

181 1.15 8.0  Siskaava  0.0 0 30  Seudullinentie  80 

1835 1.68 7.0  Sisnauha  3,0 33 45  Kokoojatie  50 

12061 0.11 7.5  -  0.0 0 100  Yhdystie  50 

12062 3.21 7.8  Siskaava  0.9 78 95  Yhdystie  53  

Yht.fkeskim.  6.15 7.8  ___________  1.3 50 70  _________________  53  

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

tIen  KIL  KKVL  liikenteen  KalkkI Ke'ytl  Kuolleet  Nv onri. tlheys unnettomuudet 

____ øsuue (%  _J_  (kpl) (kpl)  aste  (onnJkmtv) (kpl)  _______ ____ 

181 1618 2078 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

1835 489 675 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12061 494 867 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12062 2684 2642 7.4 1 0 0 8.4 0.06 1  

Yht./keskim,  1839 1983 7.1 1 0 0 4.8 0.03 1  

Verkollinen  asema 	 Lirttymätiheys 

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

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

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 
Haastattelun perusteella taajamatiellä ajetaan suurilla nopeuksilla, josta aiheutuu turvattomuuden  tunnetta.  

Tiestön suu  nnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kevyen liikenteen väylä  on  paikallistien  12062  varrella, toispuoleinen, tarkistettava. 
- Ei suunnitelmia. 
- Mt:llä  181  ja Pt:llä  12062 ajonopeudet  suuria. 
-  Alko  on  auki kolmena päivänä viikossa, mikä aiheuttaa ruuhkaa. 
-  Kevyen liikenteen väyliä ei ole riittävästi. 
-  Seutukaavassa ohikulkutievaraus taajaman itäpuolelta.  
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Kunta: 	6.  Kemiö 	
Turun Tiepiiri 	

•{, 111T1U  

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

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajama  on  historiallista perua, laajalle levinnyt, erillisistä kylämäisistä ryhmistä muodostunut. Maankäytön 
kehitys  on  ollut  varsin  voimakasta. Taajamarakenne  on  alkanut laajentua rinteeltä laaksoon ohikulkutien 
tuntumaan. Toistaiseksi maankäyttö pääpiirteissään sopeutuu voimakkaaseen suurpiirteiseen maisemaan, 
vaikka lähiympäristö  on  moninpaikoin  heikkoa,  mm.  rinteeseen sijoittuvan aukean tieympäristön takia. 
Koska taajamalla  on  hyvät kehittymisedellytykset,  on  tähän astisen kehityksen johdosta vaarana ajau

-tummen  moniin ongelmallisiin tilanteisiin, kuten rakentaminen laaksoon ohikulkutien varteen, taajaman 
laajentuminen ohikulkutien eteläpuolelle. 

Taajamakuva  

Kemiö  on  muodostunut kolmesta peräkkäisestä kylästä:kirkonkylästä, Engelsbystä  ja Vretasta,  jotka si-
joittuvat kukkuloiden rinteille itä-länsisuuntaisesti viljelysaukean reunaan. Taajama  on  kauniisti sijoittunut 
maastoon. Taajaman läpi kulkee rinteitä myötäilevä raitti, jonka varrelle tärkein  osa  kylästä  on  ryhmittynyt. 
Keskiaikainen kivikirkko  on  hallitsevalla  ja  näkyvällä paikalla. Kirkkomaisema kuuluu valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Pellot tulevat laaksokohdissa osaksi taajamarakennetta. 
Taajamaympäristö  on  elinvoimaista  ja  hyvin hoidettua, vanhat jalopuut tien varrella ovat oleellinen  osa 
taajamakuvaa. 
Rakennuskannassa  on  nähtävissä kulttuurin muutos: vanhat kartanomaiset mahtitalot sekä muu perin-
teinen puutaloarkkitehtuuri  on  täydentynyt  uudella tasakattoisella rivi-  ja pientalorakentamisella  sekä 
keskustan uusilla liikerakennuksilla. Uusi rakentaminen  on  levinnyt osaksi pelloille rinteen alapuolelle 
luoden huonoa ympäristöä. 
Taajamakuva  on  kokonaisuutena maisemaan sopiva  ja  eheä, uhkaksi taajamakuvalle muodostuu pelloille 
leviävä rakentaminen. 

Tieympäristö 

Taajamatie polveilee  kauniisti maastonmyötäisesti. Parannuksen seurauksena  tie on  paikoin liian suu-
rimittakaavaiseksi rakennettu ympäristöön nähden.  Tie on  paikoin hieman korkealla alarinteen puolelta. 
Saarni puukujanteissa luo omaleimaista tunnelmaa. 
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Kunta: 	7.  Särkisalo 	
Turun  Tiepiiri 	 •• 

•(.1i'tIii  

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

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama,  kirkonkylä  
- Isoluodon  saaressa,  Mt 1823:n  varrella  
- Taajamaväestö  v. 1990 281 as., v. 2010 579 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Kirkonkylä  on  pieni,  Särkisalonsalmen  molemmille 
puolille kasvanut taajama. Salmen yli kulkee  penger

-silta. Kirkonkylän varsinainen keskus  on Isoluodon 
 saaressa salmen länsipuolella, sivussa tiestä. 

 Kirkkoympäristö  on  valtakunnallisesti merkittävä 
 kulttu urimiljöä.  

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

1823 	12094 

Yhteis- 
pituus  
(km) 

Keskim. 
KVL 

Keskim.  
KKVL 

Henkilövahinko -onnettomuudet  1 988  -  1992  
Kaikki 

 hv-onn. 
Kevytl. 
cnn.  Kuolleet  

Onnettomuusaste 
(onnilOC milj.ajorhkni) 

Onn.hheys  
(onn./km/v) 

Kaikki 
 onn. 

1.35 490 632 2 1 0 165.3 0.30 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- pengertieselvitys 	 -  rakennuskaava molemmin puolin  
- Nixorin virtausaukko  toteutetaan  v. 1993 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Käsiteltävät  tiejaksot  ovat vapaassa maastossa kulkevia teitä, joihin taajaman  maankäyttö  ei kiinteästi liity. 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia.  



Turun  Tiepiiri  
Kunta: 	7.  Särkisalo 	 ________  
Taajama: 	Särkisalo kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	7.  Särkisalo 	
Turun  Tiepiiri 	

••• 
•:(.:bi'i.I  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _______ ____ ____ _______ _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  Iiik NOpøu.  
tien  Pituts  leveys  Verkollinen Lir+tymatiheys  väylien Valaistu Nykyinen  tijOftu.  

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) tolminriallineri  luokka  

1823 1.14 8.0  Pieni  0.9 0 100  Kokoojatie  60 
12094 0.21 5.0  Pieni  4.7 0 0  Yhdystie  80  

Yht./keskim.  1.35 7.5  ________  1.5 0 84  _____________  63  

_________ 	Lilkénne _________ Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tietoon  tU  Viesan  Raskaan  Ptv  -otin 

tien  KVL KKVL  liikenteen  Kaikici Kevytl, Kuol'eet Hvonn.  tiheys onnettomuudet 
numero  ______ ______  osuus  (%).,, (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./km/v) (kpl)  

1823 550 712 9.0 2 1 0 174.8 0.35 2 
12094 166 206 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  490 632 8.8 2 1 0 165.3 0.30 2  
Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

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

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä  vuodess/100  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön suu  nnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Nixorin virtausaukko,  toteutetaan  v. 1993. 
 - Pengertieselvitys. 

- Läpikulkeva  maantie  geometrialtaan  sujuva.  



Kunta: 	7.  Särkisalo 	
Turun Tiepiiri 

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

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  

Maankäyttö  irrallaan läpikulkevasta maantiestä. Taajaman jakautuminen salmen kanden puolen hajottaa --
tarpeettomasti vähäisiä resursseja  ja  luo turhaa liikennetarvetta sillalle, jossa ei ole kevyen liikenteen väyliä. 

Taajamakuva 

Särkisalon  kirkonkylä  on  pieni, Särkisalonsalmen molemmille puolille kasvanut taajama. Salmen yli kulkee 
pengersi lta. 
Kirkonkylän virallinen keskus  on Isoluodon  saaressa salmen länsipuolella, sivussa tiestä. Pienimittakaa-
vainen, syrjässä oleva kylä kirkon ympärillä  on  vehmas  ja  maastoon sopeutuva,  tie on  siihen verrattuna 
isomittakaavainen, ohikulkutien luonteinen, pengerosa herkässä maisemassa karu. 

Tieympäristö  
Taajaman sisääntulojaksot maaseutumaisia. Keskustan kohta läpikulkuluonteinen, metsäinen. Tiellä ei 
missään kohdassa ole varsinaista taajaman tuntua. 



Kunta: 	8.  Perniö 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr •  (.1 	'1  

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

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama,  vanha kirkonkylä  
-  Kt 52  sivuaa  taajamaa 
- Taajamaväestö  v. 1990 3287 as, v. 2010 3459 as  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Kirkonkylä sijoittuu pohjois-eteläsuuntaisesti 
Perniönjokilaaksoon  ja  osin  sen  jyrkätle rinteelle  se- 
länteen  ja  laajan  viljelysaR.een  rajalle. Keskiaikainen 

 kivikirkko  keskeisesti rinteeseen  sijoittuvana  hallitsee 
 taajamarakennetta.  Yleiskuva  on  vehmas, luontevasti 

 suurimittakaavaiseen  maisemaan  tukeutuva.  

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

12105 	12107 	12109 	12111  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1 988  -  1992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnJlOO milj.ajon.km ) (onnikmlv) onn.  
6.40 1623 1690 10 5 0 52.7 0.31 40  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  Perniön  taajamateiden yleissuunnitelma  valmistunut 	 -  rakennuskaava  koko  alueella 

syksyllä  1993 	 -  vanhan rakennuskannan hoito-  ja  
käyttösuunnitelma  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Maankäyttö  on  hyvä.  Taajamatie  on  liian  maantiemäinen  keskustassa.  Taajamatien jaksottelu  puuttuu. Taajaman  
liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Syksyllä  -93  valmistunut  taajamateiden yleissuunnitelma  parantaa tilannetta. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Tie  ei ole sopusoinnussa  taajamarakenteseen. 



..  
Kunta: 	8.  Perniö 	

Turun  Tiepilri  

Taajama: 	Perniö kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	8.  Perniä 	
Turun  Tiepiiri  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Yle(80n -  Tien  KsVys*t lk lopus  
tien  'rtLL  leveys  Verkotinen LBttynatbeys vøyllen '  a  arTu 'ykyie rajoltue  

numero  -  asema  (til kmi  osuus osuus  oirnir'alltren uokk  (km/h) 

12105 4.15 8.4  Siskaava  1.4 72 96  Yhdystie  58 
12107 0.66 11.0  Siskaava  3.0 100 100  Yhdystia  53 

12109 0.74 6.0  Siskeava  1.4 0 100  Yhdystie  50 
12111 0.85 7.0  Siskaava  1.2 100 100  Yhdystte  50  

Yht./keskim.  6.40 8.2  ______  1.6 70 97  ________________  54  

Lenne ________ I1ecikllÖvahnko_onnettomuudet  1988  *  1992  
teoon tul Yleisen Raskaan  Hv..onn 

t,en KVL KKVL  liikenteen  ak KevyV  Kuolleet  fr4vonn, IlMys onnettornuuøet  

numero osuus  (%) .JL ..... (kpl) 	_  OP*  (OnUiW} .(kpl)  

12105 1672 1718 4.8 8 4 0 63.2 0,39 28 
12107 2813 2972 12.0 1 0 0 29.5 0.30 10 
12109 430 549 1.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12111 1499 1551 3.0 1 1 0 42.9 0.23 2  

Yhtjkeskim.  1823 1690 4.8 10 5 0 52.7 0.31 40  

Verkollinen  asema 	 ulttymätiheys 

Siskaava, 	Låpikulku-  tai  sisåäntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymat 

Ohikaava,  Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoltus 

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

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien  mãårä vuodessaf  1 00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  litkenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988-1992 
 yhteensä  10  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista  kevytliikenteen 

 onnettomuuksia oli  5.  Onnettomuuksista  8  tapahtui  paikallistiellä  12105.  

Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  lilkennesuoritetta  kohden  on  korkea:  53 
 onn./milj.ajon.km.  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Perniön  taajamateiden yleissuunnitelma  valmistunut syksyllä  -93.  
-  Kevyen  liikenteenväylät  on,  keskustassa osittain pelkkiä  jalkakäytäviä. 
- Taajamatie  on  liian  maantiemäinen  keskustassa,  ja  houkuttelee korkeisiin  ajonopeuksiin. 
-  Suunnitelman mukaan  ajonopeudet  keskustassa lasketaan  40 km/h  ja  hidastavia  esteitä rakennetaan.  
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Kunta: 	8.  Perniö 	
Turun Tiepiiri 	

:  

.1.]:  .i'I %  

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

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Maankäytön rakenne pysynyt  varsin  kiinteänä. Liikekeskusta  on  melko tiivis  ja  pienelle alalle sijoittunut. 
Julkiset palvelut hajallaan ydinkeskustan ympärillä, mikä aiheuttaa runsasta kevyen liikenteen tarvetta. 
Maantiemäisiä tieratkaisuja kehittämällä olisi mandollisuuksia korostaa taajaman kaupunkimaisia piirteitä. 

Taajamakuva  
Perniön kirkonkylä sijoittuu pohjois-eteläsuuntaisesti Perniönjokilaaksoon  ja  osin  sen jyrkälle rinteelle 
selänteen ja  laajan viljelysalueen rajalle. Suurmaisemarakenne  on  selkeä, rakennukset sijoittuvat pääosin 
rinteeseen  ja jokilaaksoon.  Keskiaikainen kivikirkko  on  peräisin  1 300-1400-luvuilta,  ja  keskeisesti 
rinteeseen sijoittuvana hallitsee taajamarakennetta. 
Taajama rajautuu osin luontevasti maiseman rajakohtiin, osin huonosti rakentamisen levityttyä peltomai-
semaan. Massiiviset kerrostalot sisääntulomaisemassa heikentävät taajamakuvaa. Keskusta  on  tiivis, 
kaupunkimainen, pääosin  1950-luvun tyyliä, avarat katutilat kovailmeisiä. Osin tiivis keskustarakenne  on 

 alkanut hajota. 
Yleiskuva taajamasta  on  vehmas, luontevasti suurimittakaavaiseen maisemaan tukeutuva. Keskustassa 
rakenne tiivistyy rakenteeltaan katutilaa hyvin rajaavaksi, mutta ilmeeltään kovaksi. 

Tieympäristö 

Tieympäristö  on  rinteen suunnassa maaston muotoja noudattava  ja  luonteva, mutta liian maantiemäinen. 
Läntinen sisääntulotie peltoaukean yli  on  liian leveä leviten ydinkeskustassa jäsentymättömäksi aukiotilaksi, 
jossa pysäköidyt autorivit hallitsevat taajamakuvaa. 
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Kunta: 	9.  Sauvo 	
Turun  Tiepiiri 	 ::ir 

•:(.]:.i'ili  
Taajama: 	Sauvo kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama,  vanha kirkonkylä  
-  Mt 181:n  varressa  
- Taajamaväestö  v. 1990 941 as., v. 2010 1516 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Usealle pienelle  kumpareelle peltolaaksojen  väliin 
sijoittunut vanha,  tiivisrakenteinen  ja  viihtyisä 
kirkonkylä. Kirkko  on  peräisin  1300-luvulta,  ja  on 

 säilynyt osana  keskustarakennetta.  Kirkko 
ympäristöineen  on  valtakunnallisesti merkittävä 

 kulttuurimi ljöö.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

181 	12075 	12076  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1988 - 1 992  
Kaikki Kevyt!.  Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Koskirn.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnJlOO milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  
4.99 1361 1504 5 1 1 40.4 0.20 14  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen järjestelyjen suunnitelma vahvistettavana 	 - rakennuskaavoja;  keskusta,  Kallenmäki, 
-  suunnitelma  (pt 12076  ja  12075)  keskustan läpi menevästä 	 kunnalliskoti  

kevyen liikenteen  väylästä  (toteutetaan  v. 94-95  ) 	 - osayleiskaava van hahko 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman hajanainen rakenne  on  perusteltua  rakentumisessaan  kukkuloille, kauniisti maisemaan. Ydinkeskustan  
liikenteellinen jäsentymättömyys  on  ongelmana, mutta vaatii hienovaraista käsittelyä taajaman identiteettiä 
rikkomatta. Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	Muutos suunnitteilla keskustaan. Keskustan herkkä ilme 
saattaa helposti  vaurioitua,  muutoksia tulee harkita tarkkaan.  
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Kunta: 	9.  Sauvo 	
Turun  Tiepiiri  

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

 



Kunta: 	9.  Sauvo 	
Turun  Tiepiiri 	 ::cr  

•..1: 1I  iI  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _______ ____ ____ _______ _______  

Yleseri  Ten  Kevyen  tik.  Napeue  
tien Pituus leveys  Verkotinen Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen  ralollus  

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

181 1.16 9.0  Sisnauha  1.7 0 0  Seudullinentie  73 
12075 1.80 6.8  Sisnauha  1,1 0 39  Yhdystie  53 
12076 2.03 8.0  Sisnauha  1.5 0 92  Yhdystie  51  

Yht.fkeskim.  4.99 7.8  __________  1.4 0 51  _________________  57  

Ltikenne Henkilovahinko  onnettomuudet  1988 	1992  KaikkI  
tietoon  tul  Yleisen Raskaan  Hv onn  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv onn  tiheys onnettomuudet 
numero  ______ -  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./RnVv) (kpl)  

181 2946 3376 11.0 4 1 1 64,1 0.89 10 
12075 569 599 7.0 0 0 0 0.0 0.00 1 
12078 1157 1238 8.0 1 0 0 23.3 0.10 3  

Yht./keskim.  1361 1504 8.3 5 1 1 40.4 0.20 14  
Verkollirien  asema 	 Liittymätiheys 

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

Henkilövahinko -onnettomuuksien määrä  vuodessa'l  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Keskustan liikennejärjestelyt  jäsentymättömät. 
-  Keskustasta puuttuu  kevytväylä. 
- Kevytväylästä  suunnitelma vahvistettavana.  
-  Suunnitelma keskustan läpi menevästä  kevytvä.ylästä  (pt 12076  ja  12075),  toteutetaan  v. 1994-95. 

 -  Teiden  181  ja  12075  Iiittymä  vaarallinen, ei varsinaisesti keskustan ongelma.  



Turun Tiepiiri 
Kunta: 	9.  Sauva 	 ________  
Taajama: 	Sauva kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman rakenne omaleimainen: rakentaminen ryhminä kukkuloilla, joiden välissä aukeita laaksotiloja. 
Taajaman sisäiset pitkät näkymät tärkeitä. Perusrakenne oleellista säilyttää jatkossakin, vaikka johtaakin 
hieman väljään rakenteeseen. 
Maankäyttöä  ei saa päästää ohikulkutien lounaispuolelle. 

Taajamakuva  
Usealle pienelle kumpareelle sijoittunut vanha, tilvisrakenteinen  ja  viihtyisä kirkonkylä. Kirkko  1300-luvulta 

 on  jäänyt keskustan kupeeseen. Pieni keskusta hahmottuu teiden risteyskohtaan aukiotilana,  jota  erilaiset 
rakennukset rajaavat vapaamuotoisesti sijoittuen. Yksi taloista  on arkkitehton isesti  merkittävä 
funktionalistista tyyliä edustava rakennus, joka ulkoasultaan  on rapistunut. Aukiotila on  ympäristöä 
korostava  ja taajamalle  leimaa -antava, mutta rapistunut  ja jäsentymätön. Kirkonkylämäisyys vehmaassa 

 ympäristössä (jalopuita)  on taajamakuvan  vahva puoli, uusi rakentaminen kohti peltoja rikkoo taajaman 
luonnollisia rajoja  ja  näkymiä. 
Keskustassa paikoin isoja, hienoja puita saarekkeissa, esim. tammea, lehmusta, vaahteraa  ja  koivua; 
säilytettävä. Vehreät talojen puutarhat. Taajaman identiteetin säilymiseHe pääelementtien säilyminen  on 

 oleellista. 

Tieympäristö 

Tietila  on  tiivis, talot molemmin puolin tietä. Kapea, viehättävän mutkitteleva, kylämäinen raitti. Selvä ra-
kennusten reunustama keskusaukio  tai  tori; toinen tärkeä aukio kirkon edustalla. Ongelmana  on kesku-
saukion liikennejärjestelyjen jäsentymättömyys. 
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Kunta: 	lOa. Kisko 	
Turun  Tiepliri 	 ::Lr 
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Taajama: 	Toija 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama Mt;n  186  varressa 	 Taajama sijoittuu vilkaslilkenteisen tien molemmin 
- Taajamaväestö  747 as. 	 puolin Kirkkojärven pohjoisrannalle, tienristeykset 

hallitsevat rakennetta. Ei havaittavissa ehjää  kylära
-kennetta  muualla kuin taajaman sivualueilla. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

186 	187 	12127  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1 988  -  1 992  

Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskirn. Keskim.  
(km)  KVL KKVL hvonn. onn.  Kuolleet (onriJlOO milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  

1.39 1113 1280 1 1 0 35.4 0.14 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttä,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- yksityisteiden liittymien  järjestely maantielle  186, 	 - rakennuskaavat  rannassa 
suunnitelma valmis: tarvittavista kaavamuutoksista 	- Toijassa erillisiä rakennuskaavoja 
neuvotteluja pidetty kunnan  ja  tiepiirin kesken 	 -  vireillä Toijan-Kirkonkylan osayleiskaavatyd, joka 

- liikenneturvallisuussuunnitelma  valmistui  v.1993 	valmistunee  v.1994  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Epäviihtyisyys  ja  jäsentymättömyys  ovat taajakeskustan hallitsevia piirteitä. Rakennettu molemmin puolin tieta, 
maantien liittymät hallitsevat kylän keskustaa. Taajamatie  on  läpikukutie.  Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  
keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Taajamakuvan  ja  maankäytön ongelmana taajaman jakau- 
tuminen molemmin puolin tietä sekä liittymät. Näiden kehit- 
täminen osaksi taajamarakennetta  on  haaste.  



Kunta: 	lOa. Kisko 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 
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Taajama: 	Toija 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	lOa. Kisko 	
Turun  Tiepliri 	::LT  
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Taajama: 	Toija 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie. __________ ________  ______  _______ 
Yleisen  I Tien  Kevyen  ilk.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen Lifttymàtlhey väyhen VaIl$u  Nykyinen  raloitus  

numero  (km)  .(rn)::.  asema  (kpl/km) ::..:: 	osuus(%)  ostit%),I. joirnlnnalflnenluokka (krnfl)  

186 0.47 8.0  Ohikaava  2.1 99 100  Seudullinentle  60 

187 0.70 6.2  Siskaava  1.4 55 81  Kokoojatie  69 

12127 0.21 7.0  Sisnauha  4.7 0 77  Yhdystie  52  

Yht./keskim.  1.39 6.9  ___________  2.2 81 78  __________________  63  

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

tien  K'1  KKVL Wkenteen  Kaikki  Kevyti  Kuolleet  Hv onn  tiheys  orinettomuudet  
numero  u:(%)  (kpl) (kpl) (kpl)  ..::este,  (onn./km/v) (kpl)  

186 2263 2658 13.0 1 1 0 51.3 0.42 2 

187 589 599 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12127 299 478 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1113 1280 9.7 1 1 0 35.4 0.14 2  

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

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

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on 
 sattunut vuosina  1988-1992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kisko  kk:n  ja Toijan  välille  Mt:lle  186 yksityisteiden  järjestely, josta suunnitelma  on  valmis, 
mutta ei voida toteuttaa ennen  kaavamuutosta;  on  neuvotteluja käyty kunnan  ja  tiepiirin kesken.  
- Liikenneturvallisuussuunnitelma  valmistunut  v.1993 
- Kuntakommenteissa  esitetään  mt:lle  186 turvallisuusjärjestelyjä,  kuten yleisten teiden  liittymät  
sekä kevyen liikenteen väylää välille  Toija-Kirkonkylä. Lisäksi todetaan, että kirkonkylän koulu  on 

 lakkautettu, mikä lisää kevyen liikenteen väylän tarvetta.  
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Kunta: 	lOa.  Kisko 	
Turun Tiepilri 	

:: ' 

Taajama: 	Toija 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Maantien kanden puolen suunnitellusti rakennettu taajama, jonka keskustaksi  on  muodostunut liittymä 
päätielle  ja  siihen sijoittunut huoltoasema. Reunoiltaan taajama  on  tavanomaista asuinympäristöä: ete-
läosassa perinteistä raittikylää  ja  pohjoispuolella uutta kaavoitettua pientaloaluetta. 

Keskustan  varsin  hankalana ongelmana  on kahtiajakautuneisuus  ja  uuden keskustarakenteen 
jäsentymättömyys. 

Taajamakuva  

Taajama sijoittuu vilkasliikenteisen tien molemmin puolin Kirkkojärven pohjoisrannalle. Keskustan 
taajamakuvaa hallitsee huoltoasema laajoine astalttipihoineen.Läpikulkeva maantie suorana  ja leveänä  on 

 hallitseva näkymässä, erottava vaikutelma  on voimakas.Taajaman reunavyöhykkeet  ovat maiseman 
piirteiltään  ja rakennustavaltaan pienipiirteistä, maaseutumaisen  vehmasta. 

Keskustan ilmeinen epäviihtyisyys  on  vaikeasti korjattavaa läpikulkevan väylän hallitsevuuden vuoksi. 
Ongelmana  on  myös keskustan väljyys, jäsentymättömyys  ja  positiivisesti omaleimaisten piirteiden 
puuttuminen hallitsevan huoltoasemamiljöön vastapainona. 

Tieympäristö 

Ohikulkutie  hallitsee suurimittakaavaisena  ja suoralinjaisena taajamakuvaa.  Keskustassa tieympäristö  on 
 avaraa, tyhjää  ja heikkoilmeistä.  Tiehen tukeutuva huoltoasema dominoi keskustailmettä. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Maantien  186  estevalkutusta  keskustassa tulisi vähentää. Alikulku ratkaisuna olisi hyvin vaikea sovittaa 
taajamakuvaan  positiivisesti. Maantien jaksotus liikennettä hidasta  vaksi rajaavin istutuksin  Ja  rakenteelilsin 

 keinoin voisi mandollistaa poikittaisyhteyden korostumisen maantasossa. 

Keskustan maankäytön tutkiminen siten, että jokin luontevasti kyläkeskusta ilmentävä aihe nousisi 
merkittävämmäksi näkymässä kuin huoltoasema tulisi tutkia. Taajamarakenteen erottaminen maantiestä  on 

 tarpeen. Keskustan avaria, jäsentymättömiä alueita  on  suositeltavaa rajata istutuksin  ja  rakentein  sekä 
kohentaa keskustan viherilmettä yleensäkin. 



Kunta: 	lOb.  Kisko 	
Turun Tiepliri 	::LT  
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Taajama: 	Kisko kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Vanha kirkonkylä  Kirkkojärven  rannalla, lähellä  

mt 186:ta 
- Taajamaväestö  v.1990 150-200 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Hyvin maisemaan sitoutunut, herkästi  viherympäristöön  
sijoittunut kirkonkylä, jossa  kulttuurihistoriallinen 
arvokuus  on  hallitsevaa. Valtakunnallisesti arvokas 
taajama. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus:  Taajaman yleisten teiden numerot  

12123 	12124  

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

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnJlOO milj.ao.n.kT) (onnikm/v) onn.  

1.30 257 404 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
-  kirkonkylässä liikennettä vähän  - rakennuskaavat  rannassa  
- liikenneturvallisuussuunnitelma valm 	v.1993  - Toijan -Kirkonkylän  osayleiskaava  tekeillä, 

valmistunee  v.1994  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Eheä, maisemaan kauniisti rakentunut taajama. Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. 

Luokka: 	Ha 	 Perustelut: 	Kulttuurihistoriallisesti arvokas taajama, ei erityisiä ongelmia.  
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Kunta: 	lOb.  Kisko 	
Turun Tiepliri 	 ::Lr •  :11  

Taajama: 	Kisko kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Kunta: 	lOb.  Kisko 	
Turun Tiepliri 	::LT  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

T,e _______ _______ ________ ______________________  

Tien  Kevyen  uk  Nopeus  
tleç  Pituus leveys  VerkoUlnen Ulttyrnätiheys väyhen  Valaistu  NykIfl$::..: rajoltus 

numem  km)  (ni)  asema  (kpl/km) osuusjj.......  osuus  (%) iolminnalliruertiuókka kr&h)  

12123 0.30 6.5  Sisnauha  3.3 0 62  Yhdystie  50 
12124 1.00 6.5  Sisriauha  2.0 0 88  Yhdystie  51  

Yht./keskim.  1.30 6.5  2.3 0 ___________ 	 __________________  82  50  

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

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  Hv.onru.  tiheys  orunettomuudat 
numeuo _______ ______  osuus  (% (kpl) (kpl) (kpi  aste  (onnjkrtVv) (kpl)  

12123 257 311 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12124 257 432 6.9 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  257 404 6.5 0 0 0 0.0 0.00 0  
Verkollinen  asema 	 Liittymåtiheys 

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

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä  vuodessallOo  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä ei ole sattunut vuosina  1988-1992 
 poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ei suunnitelmia. 
-  Ei tiestöön liittyviä ongelmia. 
-  Kirkonkylässä  on  liikennettä vähän, kevyen liikenteen väylälle ei erityistä tarvetta. 
- Kuntakommenttien  perusteella kirkonkylän koulun lakkautuksen jälkeen kevytväylän tarve  on  lisääntynyt. 
Kommenteissa esitetään myös mt:lle  186 liikenneturvallisuusjärjestelyjä  yleisten teiden liittymiin sekä 
kevyen liikenteen väylää välille Toija - kirkonkylä  
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Kunta: 	lOb.  Kisko 	
Turun Tiepiiri 	
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Taajama: 	Kisko kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Rinteeseen sijoittuva raittikylä, jonka maankäytön muutokset viime vuosikymmeninä hyvin vähäisiä. 
Kehityksen hitaus  ja  suojelunäkökohdat  ohjaavat maankäytön kehitystä. 

Taajamakuva  

Aikoinaan nauhamaisesti raitin varrelle muodostunut taajama. Maisemakuva vehmas rinnemaisema, järvi 
avautuu suurena maisemaelementtinä. 
Kirkko hallitsevalla paikalla, vanhoja Iuonnonkivihautakappeleita kirkkotarhassa. Arvokasta, tyylikästä 
puutaloarkkitehtu uria. 
Ydinkeskusta,  kirkon edustan risteysja kaupan piha väljiä, viherilmeeltään kuitenkin eheitä. Hyvin mai-
semaan sitoutunut, herkästi viherympäristöön sijoittunut kirkonkylä, jossa kulttuurihistoriallinen arvokkuus 

 on  hallitsevaa. Keskustan jäsentymättömyys ei riko taajamakuvaa suuresti. 

Tieympäristä 

Tietila  on  mutkitteleva, vihermassoilla  voimakkaasti  ja  tiiviisti rajautuva.  Tie on  hivenen korkealla verrat-
tuna ympäristöön. Keskeinen risteysalue  on  vaarallinen. Sisääntulokohdat vaatimattomat, risteykset ohi-
kulkutieltä eivät hahmotu ajoissa. 
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Kunta: 	11.  Muurla 	
Turun  Tiepiiri 	 _____ 

.:c•]:N'1ji  

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

flaajaman  sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan  päätaajama,  kirkonkylä 	 Muurlan  kirkonkylä sijaitsee  harjulla Ylisjärven  etelä- 
- Yltjärven  rannalla,  Vt  1:n  vaikutusalueella 	 reunalla. Taajama  on nauhamainen, harjulla  kulkevan  
- Taajamaväestö  v. 1990 434 as., v. 2010 483 as. 	maantien varteen ryhmittynyt.  Vehmaus  ja  väljä ra- 

kennustapa ovat ominaisia  taajamalle. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

1861 	1863  

Yhteis Henkilövahinkoonnettomuudet  1988 	1992  
Kaikki  Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys Kaikk,  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hvonn. onn.  Kuolleet  (onnilOO milj.ajon.km ) (onn./km/v)  om.  

3.47 693 804 2 1 0 45.6 0.12 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen  raitit  keskustasta koululle, rakennettu 	 - osayleiskaava  

n. 2  vuotta sitten 	 - rakennuskaavat 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  1992 	 -  valtatie  1:n  varressa  laskettelurinne ym.,  omat  

rakennuskaavat 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö):  
Harjumuotoa  seuraava  raittimainen  rakenne sekä uusi rakentaminen  raitin päissä  rinteillä sijoittuu luontevasti  
maisemarakenteeseen.  Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	Ilib 	 Perustelut: 	Luontevasti maisemaan  istuva taajamarakenne ja  tie. 



Turun  Tiepiiri  
Kunta: 	11.  Muurla 	 ______  
Taajama: 	Muurla kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	11.  Muurla 	
Turun Tiepiiri  

•(.L  bI'I kII  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja liikenneturvallisuustiedot 

118  __________ ________  _______ ____ _______ ______  _______ 
Yleisen  -- rien Xeren  hk  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen L.iittymätiheys våyllen  Valaistu Nykyinen rajoitus 
numero  J) (m)  asema  _Jp j:U""it%)  osuus  (%) 1oimlnnelllfl61Ckj  

1861 3.21 6.5  -  1.6 43 100  Kokoojatl.  50 
1863 0.28 6.4  -  3.8 0 49  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  3.47 8.5  __________  1.7 40 96  ________________  50  

Luenne _________ 1988 	1992  —__Henkilbvahinko-onnettomuudet  
tietoon  tul  Yleisen Raskaan  Hv -onn  

tien  KIL  KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyti.  Kuolleet  Rv,onn, lheys  onnettomuudet 
numero  ______ ______  OSUUS  (% (kpl): kpl) (kp')  aste  (onn./km/( (kpl)  

1861 721 829 5.0 2 1 0 47.4 0.12 2 
1863 351 493 12.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  693 804 5.5 2 1 0 45.6 0.12 2  
Verkollinen  asema 	 Utttymåtiheys 

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

Henkilävahinko-onnettomuuksieri  määrä  vuodess&1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kevyen liikenteen raitit keskustasta koululle, rakennettu  n. 2  vuotta sitten. 
- Tarvetta jatkaa kevytväylää  Vt  1:n  suuntaan. 
- Liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  1992 
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Kunta: 	11.  Muurla 	
Turun  Tiepiiri 	

. (.1i!I  I fl  

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

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 
Taajaman ydin  on  Ylisjärven eteläpään pienipiirteiseen  maastoon rakentunut vanha  kyläraitti,  johon ei enää 
uutta rakentamista juurikaan sovi. Uusi rakentaminen  on  sijoitettu  raitin  etelä-  ja pohjoispäähän  uusina 

 kortteleina.  Taajaman  nauhamainen  rakenne  on  korostumassa. 

Taajamakuva 
Muurlan  kirkonkylä sijaitsee  harjulla Ylisjärven eteläreunalla.  Taajama  on  nauhamainen, harjulla  kulkevan 
maantien varteen ryhmittynyt. Keskustan  raitti  ja  rakentaminen noudattavat maaston muotoja.  Vehmaus  ja 

 väljä rakennustapa ovat ominaisia  taajamalle.  Paikoin  peltoalueet  tulevat keskustaan asti. Rakennusten  ja 
 tien  pienipiirteisesti harjumuodostelmaa noudatteleva  rakenne  ja  välillä pelloille  ja  järvelle avautuvat 

näkymät muodostavat viehättävää,  herkkäilmeistä taajamakuvaa.  Keskustan  liepeille  vaatimattomaan 
maisemaan sijoittuvat uudet asuin-  ja  teollisuusalueet muodostavat sitä vastoin  ikävännäköistä 
sisääntulonäkymää. 

Tieympäristö 
Sisääntulojaksot  ovat  maaseutumaisia.  Keskustassa  tie  kevytliikenneväylineen  sijoittuu rinnettä  nouda-
tellen,  paikoin korkealla verrattuna  alarinteen  rakennuksiin, mikä kuitenkin tuntuu  rinnemaastossa  luon-
tevalta.  



..i  
Kunta: 	12.  Suomusjärvi 	

Turun  Tiepiiri 	 _____  

Taajama: 	Suomusjärvi 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama  Vt  1:n  varressa  
- Taajamaväestö  v. 1990 540 as, v. 2010 579 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Taajama, entinen  Kitula  on  syntynyt  Vt  1:n  varteen. 
Tiellä  on taajamaa  voimakkaasti jakava vaikutus. 
Varsinaista historiallista  taajamarakennetta  ei ole. 

 Suomusjärvi  on  jo kivikaudella asutettua  aluetta. 
Taajama sijaitsee mäellä arvokkaan kulttuurimaiseman 
reunalla vanhan merenlanden  reunavyöhykkeellä.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

1 	187 	241  

Yhteis- Henkilövahinko -onnettomuudet  1 988  -  1992  
Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hvonn. onn.  Kuolleet  (onnilOO miIj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  

2.23 5461 6418 2 0 0 9.0 0.18 11  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- tiejärjestelyt  tehty 	 -  rakennuskaava lähes  koko  alueella  
-  moottoritie tulevaisuudessa taajaman pohjoispuolelta  
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v.1992  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Mikäli moottoritie toteutuu, syntyy mandollisuus  keskustarakenteen  ja taajamakuvan  kehittämiseen.  Kasvupo- 
tentiaali  säätelee tällöin  kehittämismandollisuuksia.  Uusi  liittymäalue  todennäköisesti vetää puoleensa palveluja. 
Nykyinen heikosti toteutettu  ympäristöparannus  kaipaa  kohennusta.Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  
keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	I 	 Perustelut: 	Odotettavissa suuri rakennemuutos, joka mandollistaa mer- 
kittävän  taajamaparannuksen.  
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Kunta: 	12.  Suomusjärvi 	
Turun  Tiepáiri  

Taajama: 	Suomusjärvi 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	12.  Suomusjärvi 	
Turun Tiepiiri 

Taajama: 	Suomusjärvi 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  ____________ _________  _______ ____ _______ _______  ________ 

Yleisen  116n  Kevyen  lk.  Nopeus 
tien Pituus leveys  YerkoDinen Lnttymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen  rajoltus  

numero  (km) J)_  àSOma (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) tolminnáilti'Uokka  (km/h) 

1 1.70 10.1  Ohikaava  1.8 53 67  Valtatie  80 
187 0.40 8.4  -  2.5 0 50  Kokoojatie  80 
241 0.13 10.0  -  7.8 0 100  Kokoojatie  80  

Yht./keskim.  2.23 9.8  2.2 40 ___________ 	 __________________  66  79  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  kki 	.  

tietoon  tul,  Yleisen Raskaan  Hv -onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen  Kak1 Kevyti  Kuolleet  Hv.onn. liheys onnettornuudet  

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

1 6962 8146 13.0 2 0 0 9.3 0.24 10 
187 647 830 7.0 0 0 0 0.0 0.00 1 
241 572 938 14,0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  5461  ______  12.0 2 0 0 9.0 0.18 11  
Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	Låpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liitt'ymät 
Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisäãntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 

Henkilävahinko-onnettomuuksien  måârä vuodessa/lOO  milj.  aulokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön suun  nittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Tiejärjestelyt  tehty. 
-  Moottoritie rakennetaan tulevaisuudessa taajaman pohjoispuolelta. 
- Liikenneturvallisuussuunnitelma tehty  v.1992 
-  Ei tiestöön liittyviä ongelmia 
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Kunta: 	12.  Suomusjärvi 	

Turun  Tiepiiri 	 :ci' 
•:(.,:.iI  

Taajama: 	Suomusjärvi 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman rakennuskanta  on 60-70-lukujen liike-  ja  asuinrakentamista.  Lisäksi vanhempaa, ennen  60-lukua 
 valmistunutta omakotitaloasutusta.  Palvelut sijaitsevat  nauhana  valtatien pohjoispuolella. Teollisuus 

sijoittuu myös tien varteen lähinnä eteläpuolelle; tien varteen pohjoispuolelle  on kaavoitettu  lisää 
teollisuutta. 
Suunniteltu  Helsinki-Turku  moottoritie sijoittuu keskustan välittömään läheisyyteen  ja  eritasoliittymä  mäen 
päälle keskustaan.  

Taa  ja  ma  ku  va  
Suomusjärven  taajama, entinen  Kitula  on  syntynyt valtatie  1:n  varteen. Varsinaista historiallista 

 taajamarakennetta  ei ole.  Suomusjärvi  on  vanhaa,  jo  kivikaudella asutettua  aluetta. Taajama sijaitsee 
mäellä arvokkaan kulttuurimaiseman reunalla vanhan merenlanden  reunavyöhykkeellä.  
Valtatie toimii voimakkaasti  jakavana  ja  hajottavana  tekijänä taajamassa  ja  on nopeutensa  ja  korkeutensa 

 vuoksi täysin erillinen elementti muuhun  taajamarakenteeseen  verrattuna. Muu taajamaympäristö 
keskustassa antaa  puolitekoisen  ja  viimeistelemättömän  vaikutelman. 
Keskustassa tiehen  tukeutuva  rakenne  ja  tiellä voimakkaasti erotettu ilme,  arkkitehtuuriltaan  vaatimaton 
tyyli  ja  avarat, jäsentymättömät  tilat huonosti  menestyvine istutuksineen  antavat  taajamasta  lohduttoman 
kuvan.  Vehreämpää kylämiljöötä  löytyy heti  reunavyöhykkeiltä.  Maisema muuttuu keskustan ulkopuolella 

 avaraksi, maalaukselliseksi peltolaaksonäkymäksi. 

Tieympäristö  
Nykyisin valtatie  1  ei toimi  taajamatienä,  vaan  ohitustienä  taajaman läpi.  Tieympäristö  on  äärimmäisen 

 epäviihtyisä. Kaavatiellä,  joka kulkee valtatien rinnalla,  sen  pohjoispuolella,  on tielaitos  tehnyt 
 parannustoimenpiteitä,  mikä  on  tuottanut epäonnistunutta,  puolitekoista  ja  epäviihtyisää  ympäristöä.  
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Kunta: 	13.  Kiikala 	
Turun  Tiepiiri 	 ••_• 	I  • ,{. 	i;i  ii  

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

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
- Kiikalan  kk sijaitsee  Somerolle  vievän maantien  241 

 mutkassa  
-  Kunnan  päätaajama,  kirkonkylä  
- Taajamaväestö  v. 1990 321 as., v. 2010 347 as. 

 -  Maatalousvaltainen 

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Kiikalan  kk sijoittuu laajan  maanlahtipeltoaukion reu-
navyöhykkeelle, pieniplirteiselle harjumuodostelmalle. 

 Taajama  on  pieni, eheä  ja  hyvin  maaseutumaisen 
 vanhan ilmeensä säilyttänyt. 

Tiestö  ja  liikenrieturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

241 	2411 	12221  

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

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

2.44 492 478 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylä tehty maantien varteen 	 -  rakennuskaava  
-  ei suunnitelmia  

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä.  
Taajamakuvallisesti  ja  maankäytöllisesti  eheä  ja  ongelmaton taajama. Pienenä ongelmana laajat  risteysalueet,  
kaipaavat  jäsentelyä.  

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Ei ongelmia.  
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Kunta: 	13.  Kiikala 	
Turun  Tiepliri  

Taajama: 	Kiikala  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	13. Klikala 	
Turun  Tiepiiri 	 ______ 

•  (.1 	II  

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

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyeit hik  Nopeus 

tien 
numero  

Pituus leveys  
(m)  

Verkollinen 
asema  

Uittymátiheys 
Jkplfkm)  

våylien 
osuus  (%) 

Vaa*u  
osuusN) 

Nykyinen 
 1olmlnnatJKtØflIUQIdc 

rajaftus  
(kmih)  

241 0.64 8.0  Ohikaava  0.0 4 0  Kokoojatie  92 

2411 0.60 8.0  Ohikaava  1.7 0 0  Kokoojatie  80 

12221 1.20 6.0  Siskaava  0.8 0 8  Yhdystie  62  

Yht./keskim.  2.44 7.0  __________  0.8 11 4  _________________  74  

Liikenne  ________  1-lenkilövahinko -onnettomuudet  1988 	1992  
tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Hv.-oan.  

tien  PO/L  KJ<VL  liikenteen Kaikki  Kevyfl  Kuolleet  Hv onri ttheys  onnettomuudet 
numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl  aste  (onn./kmfv) (kpl)  

241 732 493 14.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
2411 880 734 15.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12221 268 341 6.0 0 0 0 0.0 0.00 2  

Yht./keskim,  492 478 10.3 0 0 0 0.0 0.00 0  

Verkollinen  asema 	 Liittymatiheys 

Siskaava, 	Lápikulku-  tai  sisäåntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

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

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä  vuodess&1  00  milj,  autokm 

Lii  ken  neturvall isu usanalyysi  

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

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ei suunnitelmia tiedossa.  
-  Ei varsinaisia ongelmia,  liittymiä  voi  jäsennellä  (supistaa).  
-  Kevyen liikenteen väyliä osalla tietä, lisää ei tarvita.  
- Pysäköinti  järjestetty tonteille pois tien varrelta.  
-  Tie on  kapea  ja  pienipiirteinen, ajonopeudet  pysyvät alhaisina, sopii hyvin ympäristöön.  



Kunta: 	13.  Kilkala 	
Turun Tiepiiri 

•:(.Lhi'i  

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

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Maankäytön rakenteessa ei nyt ongelmia. Itäpuolinen alarinteen uudisalue  on  kirkon kukkulan rinteessä, ei 
maisemallisesti häiritse kukkuloille sijoittuvan kylän rakenteen havaitsemista. Maankäytön ongelmia 
syntyy,  jos  mennään mt  241  pohjoispuolelle  tai  itä-  ja länsipuolelle  alas  pelloille.  Paras  vaihtoehto nau-
hataajaman jatko etelään, mikä Onnistuu,  jos  kasvuvauhti pysyy vähäisenä. 

Taajamakuva 

Kiikala  sijoittuu laajan maanlahtipeltoaukean reunavyöhykkeelle pienipiirteiselle harjumuodostelmalle. 
Ohikulkutie rajaa kaarevana maiseman piirteitä noudatellen taajaman peltoaukeasta. Kylä  on pieniplir-
teinen,  eheä sekä rakenteeltaan että tyyliltään, hyvin vihreä vanhoine jalopuineen  ja  tien reunaan asti 
hoidettuine pihoineen. Tiehen ulottuvat viljellyt pellot avaavat kauniita näkymiä ulos taajamasta. 
Kirkko keskellä kylää hallitsee arvokkaasti näkymiä ulkoapäin  ja  sisällä keskustassa. Kylä edustaa tasa-
painoista, mitä parhainta kirkonkyläkulttuuria. Ainoana pienenä haittana voi havaita paikoin liian korkean 
tien aseman  ja pari avautunutta risteysaluetta. 

Tieympäristö 

Ohikulkutie  sijoittuu hyvin rajaavaksi, taajamarakennetta noudattelevaksi. Keskustan  tie on  luontevasti 
ympäristöön sopiva, Imeeltään vaihteleva  ja  hyvin hoidettu. Jalopuut rajaavat tietilaa paikoin hyvin tiukasti 
luoden holvimaista tunnelmaa. 
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Kunta: 	14a.  Pertteli 	
Turun  Tiepiiri 	 ______ 

•:{.]'Ll1k.l  

Taajama: 	Inkere 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan uusi  hallintokeskus  Salon  vaikutusalueella 	Taajama  on  kaavoituksen tuloksena syntynyt  
- Taajamaväestä  676 as. 	 jokilaakson  rinteen  laelle avaraan  maisematilaan, jossa  

viherilme  on  heikko, tiloja ei muodostu.  Laaksonäkymät 
 ovat kauniit. Keskeistä  taaamarakennetta  ei ole 

syntynyt.  Usketanjokilaakso  on  valtakunnallisesti ar-
vokas  maisemakokonaisuus. Suojelukohteena  on  Inke

-reen kartano.  

Tiestöjaliikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2401 	2402  

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

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

1.05 1096 1330 2 2 0 95.0 0.38 3  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  suunnitelmissa yhdistää  Inkere  ja Kaivola  kevyen liikenteen 	 -  yleiskaava 

väylällä, (kunnan suunnitelma) 	 -  rakennuskaava molemmissa taajamissa  
-  suunnitelmissa kevyen liikenteen väylä  Saloon 	 -  uusimmat  rakennuskaavat  sekä suunni- 

telmat  Kaivolan  pohjoispuolella  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö):  
Taajamarakenne  hajanainen, vailla  keskustarakennetta. Taajamakuva  hahmoton. Taajaman  lukenneturvalli- 
suustilanne  on  keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	lib 	 Perustelut: 	Vaikka taajama  on  rakenteeltaan  ja taajamakuvaltaan  heikko, 
ei toimenpiteitä nähdä tarpeelliseksi.  



Kunta: 	14a.  Pertteli 	
Turun  Tiepiiri 

.  IL  

Taajama: 	Inkere 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



Kunta: 	14a.  Pertteli 	
Turun  Tiepliri 	 ::cr  

•:.1: .1!I  

Taajama: 	Inkere 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ___________ _________  _______ _______  

Yleisen 	 - --  Tien  Kevyen  lik.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkollinen Uittymätiheys vAylien  Valaistu Nykyinen  rajoltue  

numero  -  (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  Iglmlnnalllnen  luokka  (krnih)  

2401 0.45 7.6  Sisnauha  4.4 100 100  Kokoojatie  50 
2402 0.80 6.6  Siskaava  3.3 33 100  Kokoojatie  50  

Yht./keskim.  1.05 7.0  3.8 62 __________ 	 ________________  100  50 

L  ukenne HenkiIovahnko ortrtettomuudet  1988  -  1992  
et.oc  t  Yleisen  --  Raskaan  Hvonn. 

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  Hv.onn. tihays  on 0 	mu O  

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

2401 1486 1890 5.0 1 1 0 81.6 0.44 2 
2402 803 908 7.7 1 1 0 113,8 0.33 1  

Yht./keskim.  1096 1330 6.6 2 2 0 95.0 0.38 3  

Verkollinen  asema 	 Uittymätiheys 

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

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

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kunnan suunnitelmissa kevyen liikenteen väylä  Inkereen  ja  Kaivolan  välille. 
 -  Suunnitelmissa kevyen liikenteen väylä  Saloon.  

-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  



...- 
Kunta: 	14a.  Pertteli 	

Turun Tiepiiri 	 ••LI  
•.i:M'ilh  

Taajama: 	Inkere 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Kaavoituksen pohjalta rakennettu uusi pieni taajama, jonka rakenteessa ei ole liittymiä maisemaan  tai  van-
haan kylärakenteeseen. 

Taajamakuva  

Taajama  on  syntynyt jokilaakson rinteen laelle avaraan maisematilaan, jossa viherilme  on  heikko, tiloja ei 
muodostu. Laaksonäkymät ovat kauniit. Uskelanjokilaakso kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin 
maisemakokonaisuuksiin. 
Keskeistä taajamarakennetta ei ole syntynyt; keskustan muutamat rakennukset sijoittuvat teiden 
risteykseen, takapiha-aukiot hallitsevat keskustakuvaa. Kartano keskustaa vastapäätä ei nouse näkymänä 
merkittäväksi, vaan kätkeytyy kuusiaidan taakse. Hallitsevin rakennus  on  risteyksen pankkitalo. 
Teollisuusalue tien vieressä ei sovi keskustan ilmeeseen. Taajamakuva  on  hahmoton  ja  vailla järitevää 
rakennetta. 

Tieympäristö  

Tiestö ei muodosta taajaman selkärankaa, tiet ovat ohikulkutien luonteisia. 
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Kunta: 	14b.  Pertteli 	
Turun  Tiepliri 	 ::Lr  

Taajama: 	Kaivola 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Vanha kirkonkylä  Salon  vaikutusalueella 

 - Taajamaväestö  783 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Kylä  on  rakentunut rinteeseen  pienipiirteisesti  ja 

 luontevasti  ja  on  kulttuurihistoriallinen  kokonaisuus. 
Keskiaikainen  kivikirkko  hallitsee ympäröivää 
maisemaa. Uusi keskusta  on  väljä  ja  hahmoton 
Taajama kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen 

 Uskelanjoen maisemakokonaisuuteen.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2403 	12213  

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

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

2.50 1355 1409 1 1 0 16.2 0.08 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 

-  suunnitelmissa kevyen liikenteen väylä  Saloon  - osayleiskaava  v. -89  
-  kunnan suunnitelmissa yhdistää  Inkere  ja  Kaivola -  rakennuskaava molemmissa taajamissa 

kevyen liikenteen väylällä  -  uusimmat  rakennuskaavat  sekä suunni- 
telmat  Kaivolan  pohjoispuolella  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Vanha rakenne tukeutuu kauniisti maisemaan, jonka  jokilaakson reunavyöhykkeen eheys  on  tärkea.  Uuden 
keskustan väljä rakenne  ja  suora  läpikulkeva  tie  luovat vanhasta miljööstä erillisen  ja  ristirlitaisen  kokonaisuuden. 
Uudet  kaavoitetut  alueet sijoittuvat hyvin  metsäiselle  vyöhykkeelle. 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi.  

Luokka: 	Il 	 Perustelut:  -  Uuden keskustan väljä rakenne  ja  maantiemäirien  tie  edellyt- 
tävät tien  ja  tieympäristön  parannuksia. 
Merkittävä  suojeluarvo. 
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Kunta: 	14b.  Pertteli 	

Turun  Tiepiiri 	::LT  
.  (.1: 	I  

Taajama: 	Kaivola 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	14b.  Pertteli 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 

•  (.12  kiVI IH  

Taajama: 	Kaivola 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  lik.  Nopeus  

lien  Pituus leveys  Verkoll!nen Liittyrnátiheys väyhen ValasIu  Nykyinen  rajoltus  

numero  (km) (in)  asema  (kpl/km) osuB(%) OSl4U$%) toimirinallinen  luokka  .kmfti).  

2403 1.60 8.5 Slskaava  1.3 0 91 Kokoojatie  50 
12213 0.90 6.5 -  1.1 0 100 Yhdystie  50 

Yht./keskim.  2.50 7.8 ___________  1.2 0 94 _________________  50  

Liikenne  HenkilÖvahinko-onnettomuudet  1988 	1992  
tiet*on tui  Yleisen Raskaan  Hv  -ann  

lien KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv onri  tiheys  onnettmuudøt  
numero  oiUus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onnkm/v) (kpl)  

2403 

_______ 

1872 

_______ 

1918 7.8 1 1 0 18.3 0.13 2 

12213 437 505 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  1355 1409 8.2 1 1 0 16.2 0.08 2 

Verkolilnen  asema 	 Liittymätiheys 

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

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

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman  ylelsillä  teillä  on 
 sattunut vuosina  1988-1992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Suunnitelmissa kevyen liikenteen väylä  Saloon.  
-  Kunnan suunnitelmissa kevyen liikenteen väylä yhdistämään  Inkere  ja  Kaivola 

-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  



Kunta: 	14b.  Pertteli 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

•:(.1lk  

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

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  
Kaivolan  taajama  on  rakentunut Uskelan -ja Halikonjoen  laaksoa rajaavalle metsäiselle 
mäkialueelle.  Pienimittakaavainen taajamarakenne  on  säilynyt, kauemmas reunavyöhykkeestä  on 

 rakentunut uudempi asuinalue, joka  on mittakaavaltan  väljä, samoinkuin keskusta, johon palvelut 
sijoittuvat. Taajamarakenne rajautuu mäkialueelle.Kunnan asukasluku  on  pysynyt pitkään  varsin  vakaana. 
Palveluelinkeinojenosuus  on  suhteellisen pieni, maatalous  on  voimakasta,  pien- ja puutavarateollisuutta  on 

 onkin verran. 

Pertteli taajamien osayleiskaava  on  vuodelta  -89.  Vanha taajamarakenne  on  suojeltu, samoin 
kirkkoympäristö. Pientalovaltaista asuinaluetta  on kaavoitettu  luoteeseen keskustan  ja  valtatien väliselle 
alueelle. Teollisuualuevarausta  on kaavoitettu  valtatien tuntumaan taajamasta itään. 

Kunnan maankäyttö  on  suunnitelmallista. Perinteinen, maiseman reunavyöhykkeen rajaama 
taajamarakenne säilytetään eheänä  ja  laajentuminen suunnataan metsäiselle vyöhykkeelle. Ongelmaksi 

 on  muodostunut muusta taajamamittakaavasta poikkeavan väljä rivitaloalue kaskustassa sekä suora  ja 
 leveä maantie  2403. 

Taajamakuva 
Kaivolan  taajama sijaitsee poikkeuksellisen kaunhissa, valtakunnallisesti arvokkaassa Uskelan-  ja 
Halikonjoen laaksomaisemassa.Vanha taajamarakenne  myötäilee laaksoa rajaavaa rinnevyöhykettä 
raitteineen  ja vanhoine, perinteisine puurakennuksineen.  Salosta Pertteli kirkon kautta Somerolle johtava 
Hiidentie seuraa Uskelanjoen juoksua.  Tie on keskiaikaisperäinen,  mandollisesti  jo rautakautinen.  1400- 
luvulta peräisin oleva, suojeltu kirkko ympäristöineen  on laaksonäkymää  kohokohtana hallitseva. Kaivola 

 on  sekä maisemallisesti että kulttuurihistoriallisesti poikkeuksellisen arvokas kyläkokonaisuus. 
Taajamakuvassa heikkotasoinen uudempi alue  jää  näkymässä taajaman sisäosaan eikä näin  ollen  riko 
taajamankuvan eheyttä suuressa mittakaavassa. 

Tieympäristö  
Vanhan kylämiljöön raitit ovat tunnelmaltaan viehättäviä, kapeita  ja istutuksin rajautuneita.  Maantie  2403 

 keskustassa  on suoralinjainen,  avara  ja jäsentymättömästi korttelipihoille  avautuva.  

SW.  
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Kunta: 	14b.  Pertteli 	
Turun Tiepiiri 	LT  

•'1tk  

Taajama: 	Kaivola 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Vanhan kylämiljöön,  raittien  ja  paikallisyie  12213:n  suojelu uudistavilta toimenpiteiltä  on  Kaivolan 
 taajaman tärkein toimenpide. Oleellista  on  vanhan kulttuurimiljöön pitäminen jatkuvasti kunnossa. 

Rakennukset, pihapiirit, raitteihin rajautuvat istutuksetja raitit kaipaavat perusparannusta  ja  jatkuvaa 
hienovaraista kunnossapitoa. 

Maantie  2403 on  liian avara. Muuhun taajamakuvaan huonosti sopiva väljä  ja  formalistinen rivitaloalue 
 korostuu näkymänä jäsentävien  ja  rajaavien  istutusten puuttuessa tieympäristöstä.Maantien avaraa 

vaikutelmaa voidaan kaventaa asuinalueen kohdalla sulkemalla näkymiä rajaavin istutuksin  ja rakentein 
 (aidat, pTharakennukset). Myös ptha pIIrien pienentä mistä maankäyltöä tiivistämällä voidaan tutkia. 

Keskustajaksolla  tien avara vaikutelma korostuu liike-  ja  palvelurakennusten sijaitessa  hajallaan avarassa 
tilassa. Keskustan roolia voidaan korostaa  ja  mittakaavaa  ja  tilanmuodostusta  pienentää  tllvistämällä 
rakentamista  ja  lisäämällä jäsentä viä istutuksia. Nämä toimenpiteet edesauttavat myös ajokäyttäytymisen 
muuttamista  ja  liikenneturvallisuuden parantamista.  



Kunta: 	15.  Halikko 	
Turun  Tiepiiri 	

:: 

	 67  

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

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama, vanha kirkonkylä 
-  Kasvanut kiinni  Salon  kaupunkiin 
- Taajamaväestö  v. 1990 5237 as., v. 2010 5805 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Kirkonkylä  on  sijoittunut Halikonjoen varteen kumpa-
reille.  1400-luvun harmaakivikirkolla  on  hallitseva 
asema taajamakuvassa. Vaikka taajamakuva keskus-
tassa  on  väljä, eikä  paras  mandollinen, maiseman 
eheys  ja  voimakkaat muodot pitävät hajanaisen ra-
kenteen koossa. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

224 	2241 	2351  

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

(kin)  KVL KKVL hv-onn.  ann.  Kuolleet  (onnilOO milj.ajon.km ) (onn.fkmlv) onn.  
3.00 3723 4480 9 5 1 44.1 0.60 19  

Suunnittel utilan  ne (maan käyttö,tiestö): 
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylät rakennettu -  uuden yleiskaavan suunnitelmat valmiina 
-  suunnitellaan kevyen liikenteen alikulkua,  tot. v. -95 - rakennuskaavoitus  Salon  rajasta länteen 
- liikenneturvallisuussuunnitelma,  v. -92  ja valtatiehen 
-  läntinen ohikulkutie suunnitelmissa -  erilliset rakennuskaavat: teollisuus Mt:n  

2355 länsipuolelle 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajamarakenne  on  väljä, mutta hyvä nykyisellään. Moottoritielinjaus  ja Halikon  läntinen ohitustie sekä liittymät 
mandollisesti mullistavat ympäristöä. Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono.  

Luokka: 	Il 	 Perustelut: Uudet liikennejärjestelyt tuottavat uutta ympäristöä,  ja  mah- 
dollisesti mullistavat rakenteen. Liikenneturvallisuus kaipaa 
parantamista. 



Kunta: 	15.  Halikko 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

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

 



Kunta: 	15.  Halikko 	
Turun Tiepliri 	 ::( 

.  :1. :i11k  

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

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  
tien Pituus 

(km). 

Tien 
 leveys  

(m)  
Verkoltinen 

asema  
Luttymatiheys 

(kpl/km)  

Kevyen  uk.  
väyhen 

 osuus  (%)  
Valaistu 

osuus  (%) 
Nykyinen 

 tolmirinallinen  luokka  

Nopeus 
rajottus 
(km/h) ___________  

224 
2241 
2351 

1.85 
0.40 
0.76 

7.9  
7.5  
7.7  

Siskaava  
Siskaava  

-  

1.6 
25 
1.3 

100 
100 
75 

94  
100  
100  

Seudullinen  tie 
Kokoojatie  
Kokoojatie  

50 
60 
52  

Yht./keskim.  3.00 7.8  __________  1.7 94 97  ________________  52  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuUdet  1988  -  1992  ikki 	.  

tietoon  tul. 
 onnettomuudet 

(kpt)  

Yleisen 
tien  

numero  
KVL KKVL  

Raskaan  
liikenteen 
osuus(%}  

Kaikki 
 (kpl) 

Kevytl.  
(kpl) 

Kuolleet 
 (kpl)  

Hv,onn. 
 aste  

llv.-onn.  
tiheys 

(onn./kmN) ______ ______  

224 
2241 
2351 

3972 
6353 
1728 

4986 
6687 
2077 

6.5 
10.0 
4.7 

7 
0 
2 

5 
0 
0 

1 
0 
0 

52.2 
0.0 

84.0 

0.76 
0.00 
0.53 

16 
0 
3  

Yht./keskim.  3723 4480 6.5 9 5 1 44.1 0.60 19  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

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

Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksossa 	 Hv.onn  aste  
Henkilävahinko-onnettomuUkSiefl  määrä  vuodessa/1  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1992  yhteensä  9  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 

kevytliikenteen onnettomuuksia oli  5.  Onnettomuuksista  7  tapahtui maantiellä  224.  

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

määrän tiekilometriä kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista, arvo  on  korkea:  0.60  
onn./ km/vuosi. Halikon  kirkonkylän taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa 
onnettomuusmääriin liikenneturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kevyen liikenteen väylät rakennettu. 
-  Suunnitellaan kevyen liikenteen alikulkua, toteutetaan  v. -95.  
-  Koulukeskuksen kohdan alikulkua ei käytetä, vaikka  on  yk:n  mukaisen väylän kohdalla 
-  Keskustan tiejaksoillaongelmana kovat ajonopeudet. 
-  Keskustan läpi kulkee paljon raskasta liikennettä. 
-  Kirkonkylä  ja asemanseutu yhdistämättä  kevyen liikenteen yhteydellä. 
- Keskisaarekkeita  on  tehty Mt:n  224  ja  2351  liittymään. 
-  Läntinen ohikulkutie suunnitelmissa. 
- Ongelmat keskittyvät tielle  224.  
-  Tiellä  2351  poikittaissuuntaista jalankulkua,  ei tarpeeksi suojateitä. 
- Liikenneturvallisuussuunitelma  tehty  1992  
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Kunta: 	15.  Halikko 	
Turun Tiepiiri 	

:: '  
Taajama: 	Halikko kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  
Maankäyttöä  luonnehtii lähiötyyppisen ympäristön lomittuminen voimakaspiirteiseen  ja  omaleimaiseen 
maisemaan. Arvokkaan kulttuurimaiseman elementit ovat selkeät  ja  luovat taajamalle vahvan identiteetin. 
Taajaman rakenne  on  kiinteä  ja  se on  kasvanut kiinni  Salon  kaupunkiin. Keskusataajama muodostuu 
kolmesta  osa-alueeesta: kirkonseudusta, asemanseudusta ja lilikenmäestä.  Palvelut sijaitsevat 
keskustassa pääosin mt:n  2351  varrella. Liikenteelisesti ongelmia aiheuttaa  Salon  teollisuusalue taajaman 
kaakkoispuolella, jonka  raskas  liikenne kulkeutuu Halikon taajamari läpi. 

Keskustaan  on  tehty tuore osayleiskaava. Taajaman päälaajentumissuunnat sijaitsevat 
keskusta-alueen pohjois-  ja koillisosassa  nykyisen rakenteen tuntumassa. Asemanseudulla pääpaino  on 
teollisuusvarauksilla.  Keskustaa ympäröivät laajat maa-  ja metsätalousalueet  on  pyritty kaavassa 
säilyttämään. 

Taajaman liikekeskus  on  heikko. Varsinaista kapuppakatua ei ole. Suunnitellut liikennejärjestelyt 
korostavat liikenteen sujuvuutta  ja liikennöintiä  taajaman läpi kevyen liikenteen kustannuksella. Erityisesti 
tämä koskee Vaskintietä (mt  224),  jonka luonne  on  selkeästi asuntokatu  ja jota  aiotaan sellaisena 
kehittääkin. Lisää muutospaineita luo moottoritien rakentaminen taajaman pohjoispuolelle  ja  suunniteltu 
läntisen ohitustien rakentaminen. Yhdyskuntarakenteen kannalta ongelmallisia ovat erilliset 
yritystoiminnalle kaavoitetut alueet. 

Taajamakuva 
Halikon  kirkonkylä  on  sijoittunut Halikonjoen varteen kumparellle. Suurmaisema  on  selkeä koostuen 
alavista peltoalueista, syvälle kaivautuneesta jokiuomasta  ja  korkeista metsäisistä mäistä, joiden rinteille 
rakentaminen sijoittuu.  1400-luvun harmaakivikirkolla  on  hallitseva  ja  kokoava asema taajamakuvassa. 
Taajamarakenteen väljyydestä huolimatta maiseman eheys  ja  voimakkaat maaston muodot pitävät 
hajanaisen rakenteen koossa. Taajama rajautuu selkeästi kukkuloille. Näkymät laaksoihin ovat 

'säilyttämisen arvoiset. Alue  on  vanhaa merenpohjaa. Kulttuurimaisema  on kartanoympäristöjen 
leimaamaa.  

Kulttuurihistoriallisia arvoja  on  runsaasti; Rikalanmäen  ja  Linnanmäen vanhat asuin-  ja kalmistopaikat  sekä 
Viurilan että Joensuun kartanomiljööt akselimaisine kujanneraitteineen. Taajama kuuluu Uskelan-  ja 
Halikonjoen  valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Maantie  2351  noudattelee keskiaikaisen 
Suuren Rantatien linjausta Paimion rajalta Halikon kirkolle asti.  Tie  ja sen  ympäristö  on  valtakunnallisesti 
merkittävä kulttuuriympäristö. 

Halikko  on suurmaisemaltaan  harvinaisen eheä  ja  voimakas kokonaisuus. Näkymät ovat vaikuttavat  ja 
kulttuurihistoriallinen  tunnelma lomittuu voimakkaasti nykyaikaan. Keskustan väljyys  ja  muuttunut 
rakentamisen suhde maisemaan  on  hävittänyt perinteisen ilmeen. Uudet tielinjaukset  ja tiejärjetselyt 

 heikentävät taajamakuvaa entisestään. Taajaman kehittämisen perustana tulisi olla voimakas maisemaan 
sitoutuminen kaikessa rakentamisessa. Läntinen ohikulkutie puoltaa paikkaansa,  sillä sen rakennuttua 

 taajaman keskustaa voidaan kehittää. 

Tieympäristö 

Tieympäristö  on  muun rakenteen mittakaavaan sopiva  ja  noudattelee pääosin maastonmuotoja. Ongelmat 
liittyvät maantiehen  224,  joka ei ole luonteeltaan  ja  mittakaavaltaan taajaman päätie, vaan läpikulkuväylä. 
Taajamassa  on  tehty perusteellista verkkotarkastelua moottoritien  ja  läntisen ohikulkutien linjauksen 
yhteydessä. Taajaman sisäinen tieverkko  on  kuitenkin unohdettu  ja  taajaman keskustateille esitetyt 
periaatteet mitoitettu pitkänmatkan liikenteen perustein. Läntisen ohikulkutien valmistuttua mt  224  tulee 
olemaan pitkänmatkan  ja  raskaan liikenteen käyttämä yhdystie. Tämä mandollistaa mt  224:n  kehittämisen 
sisäisenä väylänä, mutta ei siten, kun nyt olevat suunnitelmat  on  esitetty 
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Kunta: 	15.  Halikko 	
Turun Tiepiiri 	::fl  •  (.1 bill  

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

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Halikon  taajaman yleisten teiden osalta pääratkaisut tiejärjestelyistä  on  tehty. Läntisen ohikulkutien linjaus 
 on  maiseman kannalta miltei ainoa mandollinen. Linjaus noudattelee sähkölinjaa.  Tie  aiheuttaa kuitenkin 

selkeän muutoksen maisemassa tien katkaistessa maisematilaa  ja  pitkiä näkymiä.  Tie  halkoo 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita,  mm.  Halikonjoen  ja Rikalanmäen-Linnamäen kalmistoalueet ja 

 siihen liittyvän maisemansuojelualueen. Tietä toteutettaessa  on  maiseman rytmi, tien sisäinen rytmi  ja 
 tasaus suunniteltava huolella. Tiestä  on  tehtävä ns. maisematie. Suunnittelua varten  on  koottava kattava 

hankeryhmä, jotta saavutettaisiin mandollisimman hyvä  ja  kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. 
Tielaitoksen  on  sitouduttava rakentamaan  tie  erityisen hienovaraisesti  jo  hankkeen alussa.  

Mt 224  kaipaa perusteellista tien luonteen muuttamista nykyisestä läpikulkutiestä asuntokaduksi.  Tien 
 tasausta  pitää alentaa. Toteutettu alikulku  on  taajamakuvallisesti  heikko. Suunniteltu uusi alikulku korostaa 

tien jouhevuutta  ja ajoliikenteen  sujuvuutta. Tietä tulee kehittää taajamatienä  ja  siten, että siltä poistuu 
 raskas  liikenne läntisen ohikulkutien valmistuttua. Tieympäristö tarvitsee viimeistelyä  ja  kokonaisvaltaisen 

suunnitelman. Kirkkorinteen/Kuruntien liittymään kunta toivoo liikennevaloja. 

Maanteiden  224  ja  2351  liittymä tulee parantaa. Kohtaan sopisi kiertoliittymä. Suunniteltua alikulkua ei tule 
rakentaa.  

Vt  1:IIe  tarvitaan kevyen liikenteen väylä nykyisen jatkeeksi mt:n  2355  liittymään asti. Tiellä kulkee paljon 
koululaisia.  

Mt 2351  (Suuri Rantatie)  on  arvokas  ja  säilytettävä tieympäristö. Tietä  on  parannettu.  Kaiken  rakentamisen 
 ja  parantamisen  on  oltava hienovaraista  ja ympäristökokonaisuuden säilyttävää.  Tielinjaus  on  säilytettävä 

ennellaan. Asemanseudulta tarvitaan kevyen liikenteen yhteys kirkolle. Vanhan Rantatien varteen sitä ei 
tule tehdä, vaan linjata  tie  lähemmäksi rautatietä.  
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Kunta: 	16.  Kuusjoki 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

•::i'I  

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

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
- Mt:n  2406  ja  2408  varrella  ja  risteyksessä 
-Taajamaväestö  v. 1990 501 as., v. 2010 500 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Taajama sijaitsee kumpareella laajan viljelyalueen 
keskellä Kuusjoen eteläpuolella. Taajama  on  jäsentynyt 
nauhamaisesti maantien varrelle. Keskustan taa-
jamakuva  on metsälnen  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

2406 	2408  

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

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

1.46 657 769 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- toimenpidepäätös  kevyen liikenteen järjestelyistä 	 -  tien varret rakennuskaavoitettu 

tehty 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö):  
Kevytväylää  on  vaikea sovittaa hieman korkealla olevaan tietilaan. Saneeraustarve keskustan aukiolla. Taalaman 
Iiikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. 

Luokka: 	Il 	 Perustelut: 	Tieympäristön saneeraustarve keskustassa sekä kevytväylmen 
sovittaminen.  
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Kunta: 	16.  Kuusjoki 	
Turun  Tiepiiri  

.1.i:  pj  
Taajama: 	Kuusjoki  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	16. Kuusjoki 	
Turun  Tiepiiri 	

::  
•:.1: .-1'l  

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

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _______ ____ ____ _______ ______  _______ ___________ ________  

Yleisen  Tien  •:••..• 	.....::.:.  Kevyen  tik.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkollinen UftJiThäi våylien  Valaistu  ..  Nykyinen  raloitus  

numero  (km)  '. (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) .*OjilflJjnen  luokka  (krvV)  

2406 0.60 7.2  Sisnauha  1.7 0 100  Kokoojatie  50 
2408 0.86 6.7  Sisnauha  1.2 0 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  1.46  8.9  1.4 0 - 	________ 	 ______________  100  50  

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

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  Hv,onn.  tiheys  orrnettomuudet  
numero  _______ ______  osuus  (% (kpl) (kpl) 	. (kpl  aste  (onnikm/v) (kpl)  

2408 1044 1201 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
2408 385 467 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./leskim.  657 769 7.6 0 0 0 0.0 0.00 0  
Verkollinen  asema 	 Liittymatiheys 

Siskaava, 	Làpikulku-  tai  sisäåntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisäntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa 	Nv.onn.aste 

Henkilövahinko -onnettomuuksien määrä  vuodess&1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Keskusta-aukio  on  jäsentymätön  ja  suojatiet  sekä puuttuvat. 
 - Pääraitin kevytliikenteen  järjestelyistä tehty  toimenpidepäätös 

-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  
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Kunta: 	16. Kuusjoki 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

•1(.1I'ila  

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

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Kiinteä rakenne, jonka ytimenä  on  maanteiden varsille rakentunut nauhakylä. Kylän keskusta sijoittuu 
teiden risteykseen metsäiselle mäelle. Keskustaan  on  rakennettu  1970-  ja  1980-luvuilla tavanomaista 
pientaloaluetta. Odotettavissa oleva kehitys  on  hidasta  ja  suuriin maankäytön muutoksiin ei ole aihetta. 

Taajamakuva  

Taajama sijaitsee kumpareella laajan viljelyalueen keskellä Kuusjoen eteläpuolella. Taajama  on  jäsentynyt 
nauhamaisesti maantien  2406  varrelle. Keskusta sijaitsee kirkonmäellä teiden risteyksessä. Keskustan 
taajamakuva  on metsäinen,  vaatimaton  ja  jopa hoitamattoman näköinen. Kirkon edustalla  on 
jäsennöimätön asfalttiaukio,  joka  on  tunnelmaltaan epäviihtyisä. 
Metsään rakennetulla rivitaloalueella ympäristö  on  tavanomaista, uusi rakentaminen yleensäkin jäykästi 
ympäristöön sijoittuvaa, suurimittakaavaista. Taajamakuva  on  kokonaisuudessaan tunnelmaltaan hieman 
mielikuvitukseton  ja hoitamaton. 

Tieympäristö 

Lähestymisjaksolla koillisesta  päin pihat rajaavat tiiviisti tietä. Keskusta-aukio  on  liian avara  ja 
jäsentymätön.  Tie on  osittain liian korkealla. 
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Kunta: 	17.  Marttila 	
Turun Tiepilri 	 ::Lr 

• :. h'l  III  

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

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama, kirkonkylä 
-  Pääosin vanhan Hämeen Härkätien, mt:n  2264  var-
rella 
- Taajamaväestö  v. 1990 1008 as, v. 2010 1076 as. 

 -  Monipuolista maataloustuotantoa 

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Taajama sijaitsee nauhamaisesti Paimionjokilaakson  ja 

 Hämeen Härkätien varressa keskellä varsinais-
suomalaista maatalousamaisemaa. Taajama  on  ra-
kentunut melko väljästi tien molemmin puolin jokitöy-
räälle niin, että monin paikoin ulottuu peltokaistaleita 
rakennusten välistä tielle asti. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

2264 	12309 	12311  

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

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

3.86 1071 1139 4 2 0 53.0 0.21 7  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  ei suunnitelmia 	 - osayleiskaava 
-  kevyen liikenteen väylät keskustassa 	 -  rakennuskaava 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö):  
Tie on  luonteeton,  vanhan kylänraitin tilalle saneerattu. Jälkihoidon puute näkyy tieymparistossa; pienta  Jasen- 
nöintitarvetta  on  liittyen bussipysäkkeihin, pysäköintiin  ja viherilmeeseen.  Kasvu pitäisi ohjata taajamaa tiivistävästi  

ja  keskustan omaleimaisuutta olisi kehitettävä. 	Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. 

Luokka: 	IlIb 	 Perustelut: 	Yksittäisten toimenpiteiden sekä pienen jäsentelyn tarve 
tieymparistössä,  ei kiirellinen.  
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Kunta: 	17.  Marttila 	
Turun  Tiepliri 	 ::Lr  •:(.1:  1ItI  

Taajama: 	Marttila kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	17.  Marttila 	
Turun Tiepiiri 	 ::Lr  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Tien  Keiyen  lek  Nopeus  
ti9fl  Pituus  eveys Verkotinen Urttymtiheys våyen  Valaistu Nykyinen  rajotus  

numero  (km)  
)  

asema  JkpI/km) Qsuus (%)  osuus (%) tolminnatnen  luokka  (knVl)  

2264 2.62 7.2  Siskaava  0.8 53 90  Kokoojatie  59 
12309 0.73 7.3  Siskaava  1.4 23 100  Kokoojatie  50 
12311 0.51 6.1  -  2.0 0 100  Yhdystie  50  

Yhtjkeskim.  3.86 7.1  _______  1.0 40 93  ____________  56  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  Kokki 	 . 

tietoon  tul. Ylálsen  Raskaan  - ltv.-Onn.  
tIes  KM.  KKVL  liikenteen Kaikki  KevytI  Kuolleet  Hv onn. theys  onnettomuudet 

numero  - ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./krtVv) . 	 (kpl) 	-  

2264 1181 1281 11.2 3 1 0 53.0 0.23 8 
12309 878 887 20.0 1 1 0 85.8 0.27 1 
12311 783 789 2.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim__ 1071 1139 11.6 4 2 0 53.0 0,21 7  

Verko4linen  asema 	 Uittymåtiheys 

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

Ohikaava,  Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisäntulobe  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienesså palvelukeskuksessa 	 H'v.orwi.aste 

Henktlóvahinko-onnettomuuksien  mãärå vuodessa/lOO  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yhteensä  4  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Ei suunnitelmia.  
-  Keskustan  bussipysäkit jäsentymättömiä. 
-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia. 

Kevyen liikenteen väyliä  on. 
- Kuntakommenteissa  esitetään Marttilan  pt 12309:n  kevyen liikenteen väylän jatkamista ainakin 
uusien asuinalueiden,  Metsärinteen  ja  Metsä-Marttilan  kokoojatielle  asti, sekä  kääntymiskaistan 

 rakentamista  esim. bussipysäkkijärjestelyin  vt lO:ltä  Marttilan  Pt 12309:lIe. 
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Taajama: 	Marttila kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAU  PUNG  IT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus  
Maankäyttö  on  perinteisesti sijoittunut nauhamisesti tien varteen.  1960-  luvulla asutusta  on  levinnyt 
kauemmas tiestä metsäsaarekkeille. Ruutukaavaa  on  toteutettu pienessä mittakaavassa 
asuinalueilla.Keskustan rakenne  on  väljä. Piimäsen kirkko  ja  ympäröivä kirkkomaisema, vanha 
hautausmaa, jäännökset kivisakastista  ja  pappila ovat valtkunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. 

Joen yli tulevan sisääntulotien  PT 12311  varteen  on kaavoitettu rivitaloasumista  sekä kirkon viereen 
 julkista  rakentamista. Nauhamaista rakennetta läpikulkevan taajamatien varrella  on kaavoitettu 

tiiviimmäksi. Pientlovaltaista  asumista  on kaavoitettu  keskustasta itään, teollisuutta valtatien liittymän 
tuntumaan. Taajamarakenne  on  näin  ollen  kasvamassa kohti valtatietä. 

Kunnan maankäyttö  on suurinitelmallista, 70 -luvulta peräisin oleva rakennuskaava  on  suurelta osin 
toteutunut. Maankäytön suhteen ongelmana voi pitää keskustaa, jonka asema ei ole korostunut suhteessa 
muun taajamarakenteen kasvuun. 

Taajamakuva  
Taajama sijaitsee nauhamaisesti Paimionjokilaakson  ja  Hämeen Härkätien varressa keskellä varsinais-
suomalaista maatalousamaisemaa.Kirkkomiljöö aivan keskustassa  on  arvokas kohokohta. Taajama  on 

 rakentunut melko väljästi tien molemmin puolin jokitöyräälle niin, että monin paikoin ulottuu 
peltokaistaleita rakennusten välistä tielle asti.Tämä piirre  on  kuitenkin valitettavasti uudisrakentamisen 
myötä häviämässä.Taajamakuvaa hallitsevat  1 950-luvun pientalot, joiden lomaan sijoittuu sopuisasti 
hieman täydennysrakentamista, uusia liike-  ja  julkisia rakennuksia. Viherympäristö  on  vehmas  ja 
maaseutumainen.  Keskustassa, kunnantalon edustalla  on  hienoa puustoa.  

1970-luvun uudisasutus, kerrostalo, rivi-  ja omakotitalot  kirkon lähellä joenrantapellolla muodostavat 
tavanomaista, hieman mielikuvituksetonta ympäristöä. Väljä, maaseutumainen taajamaympäristö tukeutuu 
luontevasti suurmaisemaan, mutta  on  paikoin keskustan raitilla hieman jäsentymätön  ja  uusilla 
asuinalueilla persoonaton. 

Tieympäristö 
Tietila taajamatiellä  on leveähkö  väljässä taajamarakenteessa. Kevyen liikenteen väylä  on  ehkä liian 
kaavamaisesti tietä seuraava. Keskusta avautuu paikoin jäsentymättömäksi, epäviihtyisäksi tilaksi. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Taajamatien keskustajakso  kaipaa liikenteelistä jäsentelyä sekä viihtyisyyden parantamista.  Istutuksila 
voidaan rajata liikkumis -ja pysäköintitiloja,  jolloin myös keskustan viherilme kohentuu. Uusien 
keskustarakennusten arkkitehtoonisen laadun parantaminen  on  pitkällä tähtäyksellä keskustan ilmettä 
korostava  ja  parantava piirre. Keskeinen risteysalue kaipaa  liikenneti/an tarkistusta  ja rajaavien  aiheiden 
lisäämistä (istutuksia, rakenteita). 

Taajamatie  koko  taajaman pituudelta kaipaa jaksottelua,  jota  voidaan toteuttaa pienin rakenteellisin 
keinoin tietilassa sekä katu -ja  rajaa  vin  istutuksin. 
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Taajama: 	Marttila kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
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•{.1  .i'II 	I  
Taajama: 	Somero 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama, kaupunki 
- Someronjoen  ja  Mt:n  280  molemmin puolin 

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Taajama  on  hajanainen, jokien  ja  läpikulkevan  maan-
tien erillisiksi alueiksi jakama pikkukaupunki. Laajalle 
levittäytynyt, mutta runsaasti  väl  alueita sisältävä 
taajama alavassa, laajassa jokilaaksossa. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  
280 	281 	2802 	12339 	13519 	0 0 	 0 0  

Yhteis- Herikilövahinko-onnettornuudet  1988- 1992  
pituus Keskim. Keskim.  Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  
(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnhlo0milj.ajon.km ) (onnikmlv) onn.  
6.29 2984 3247 25 15 2 73.0 0.80 58  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
-  ohitustie suunnitelmissa länsipuolelle linjalla  Salo-Somero-Forssa - osayleiskaava  tuore 

-  rakennuskaava 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 	- - 	-  
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono, paljon kevytliikenteen onnettomuuksia. Taajama  on  voimakkaasti 
kasvanut säteittäisesti, uusi läpikulkutie rikkoo alkuperäisen liikennerakenteen. Läpikulkutie ottanut johtavan roolin 
maankäytön kehityksen ohjaajana. Syrjään jäänyt kauppakeskusta  on  jäänyt kohentamatta. 

Luokka: 	I 	 Perustelut: Liikenneturvallisuudessa ongelmia. Ohitustie taajamarakenteen 
ohjaajana aiheuttaa ongelmia. Pitkän tähtäyksen suunnittelua 
kunnan  ja  tielaitoksen  yhteistyönä tarvitaan kiireellisesti. 
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Taajama: 	Somero 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 

tien 
numero  

Pituus 
(km) 

leveys 
(m)  

Verkollinen 
asemá 

Uittymåtiheys 
(kpl/km)  

vaylien 
 osuus (%) 

Valaistu 
osuus (%) 

Nykyinen 
toiminnallinan luokka 

rajoitus 
(knV)  

280 3.07 10.0 1.3 61 88  Seudullinentie  60 

281 1.19 8.0  •  0.8 100 100  Kokoojatie  50 

2802 0.59 8.0  -  1.7 0 100  Kokoojatie  50 

12339 0.76 6.7  -  1.3 0 82  Yhdystie  50 

13519 0.67 7.0  -  3.0 22 100  Yhdystie  51  

Yht./keskim.  6.29 8.7  ___________  1.4 51 92  ___________________  55  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  jkkj 	.  

tietoon tul. 
orinettomuudet 

Yleisen 
tien KVL KKVL 

Raskaan 
hikenteen Kaikki Kevyti  Kuolleet Hv  ann  

Hv.-onn. 
 tiheys 

numero osuué($) (kp (kpl) (kpl)  aste (onn.IknW) (kpl)  ______ _______ 

280 4110 4487 10.3 20 10 2 86.7 1.30 43 

281 3273 3334 15.0 3 3 0 42.2 0.50 11 

2802 1166 1259 4.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

12339 928 1111 5.0 1 1 0 78.0 0.26 1 

13519 1242 1580 3.0 1 1 0 65.7 0.30 2  

Yht.Ilceskim.  2984 3247 9.2 25 15 2 73.0 0.80 58  

Verkollinert  asema 	 Lirttymätiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

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

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessI1O0  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanatyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  
1 988-1 992  yhteensä  25  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 

 kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  15.  Sekä  moottoriajoneuvo -onnettomuuksista  10  että 
 kevytlilkenteen  onnettomuuksista  1 0  tapahtui maantiellä  280.  

Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  lilkennesuoritetta  kohden  on 
 korkea:  73  onn.IlOO milj.ajon.km .  Myös onnettomuustiheyden, joka kertoo onnettomuuksien 

määrän  tiekilometriä  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista, arvo  on  korkea:  0.80 
onn./km!vuosi.  Someron taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa 

 onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpiteillä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ohitustie suunnitelmissa  länsipuolelle  linjalla  Salo -  Somero  -  Forssa. 
 -  Paljon  liittymiä läpikulkutiehen,  paljon toimintaa.  

- Läpikulkutie geometrialtaan  liian sujuva  ja  houkuttelee korkeisiin  ajonopeuksiin. 
- Läpikulkutie  rikkoo alkuperäisen  liikennerakenteen. 
-  Läntisen ohikulkutien toteutuminen mandollistaa nykyisen  Mt 280  sopeuttamisen 

taajamaan.  
-  Hankalia  liittymiä (Joensuuntie /mt  280, mt 240/mt 280  ja  mt 281!Rankkulantie) 
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Taajama: 	Somero 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Voimakkaasti kasvanut maaseututaajama, jonka ytimenä  on  vanhan maantien varteen rakentunut kaup-
pakatu. Taajama  on  laajentunut pientaloalueiden vuosirenkaina Someronjoen pohjoispuolelle.  1980-luvulla 
kauppakadun välittömään läheisyyteen  on  rakennettu taajaman läpikulku, joka  on  jakanut taajaman 
katkaisten perinteiset kulkuyhteydet. Läpikulkutien rakentamisen yhteydessä kauppakatu  on  jäänyt 
saneeraamatta eikä myöskään liikerakentamiseen ole hiljattain investoitu. 
Läpikulkutie  muodostaa liike-elämälle jokaiseen investointiin vaikuttavan tekijän. Toistaiseksi  vain 

 huoltoasema  on läpikulkutien  varressa. 

Taajamaan  on  tehty osayleiskaava  v. 1988.  Asutus kasvaa pääosin etelään. Pohjoisessa Jaatilan alueella 
 on  tyhjää rakentamistilaa. Teollisuusalueet sijaitsevat hajallaan, pohjoisessa  on  tyhjää tilaa laajentua. 

Rakentamisen painopisteenä tulee olla keskustan elinvoimaisuuden säilyttäminen. 
Vanhaa kauppakatua  on  vaikea säilyttää vireänä. Vaikka läpikulkutie  on  ilmeeltään täysin irti ympäröivästä 
maankäytöstä, ei  sen  varteen ole helppo sijoittaa toimintoja  ja  muuttaa sitä enemmän taajamatieksi. 
Maankäytön kehityslinja suhteessa läpikulkutiehen  on  maankäytön suunnittelun vaikea  ja  keskeinen 

Taajamakuva  
Taajama  on  hajanainen, jokien  ja läpikulkevan  maantien erillisiksi alueiksi jakama pikkukaupunki. Rakenne 

 on  levittäytynyt laajalle alueelle. Taajaman sisällä  on  laajoja avoimia alueita  ja  väljyyttä. Varsinainen 
keskusta liikkeineen  ja  palveluineen sijaitsee kaavatien ulkopuolelle. Ohitustieksi rakennettu maantie 
kulkee taajaman läpi. 
Vanha kylä kirkon ympärillä  jää  sivuun omaksi pienipiirteiseksi kokonaisuudekseen. Jokimiljöö  on  rehevä 

 ja  irrallaan muusta taajamakuvasta. Pohjoisen sisääntulon peltoaukealle sijoittuvat teollisuusalueet 
edustavat matalaa  ja  väljää mittakaavaa. 
Somerolla  hyvin erilaiset taajamakuvalliset kokonaisuudet muodostavat ristiriitaista taajamakuvaa. 
Keskustan elinvoi maisuuden häviäiminen  on  aistittavissa. 

Someron kirkkomaisema  on  osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. 
Taajamakuvallisesti arvokkaat ominaisuudet liittyvät taajaman  u Ikopuolisiin  maisema-alueisiin  ja 

 perinteisiin tielinjoihin (Hämeen Härkätie). Negatiivista  on  maiseman dominanttien häviäminen, tieverkon 
 ja  ympäristön hierarkian sekavuus sekä rakenteen väljyys  ja sekavuus. 

Tieympäristö 
Ohikulkutie (mt  280) on lähiympäristöineen  hyvin avara  ja  väljässä rakenteessa kulkeva. Etäälle toisistaan 
istutetut, tien tasosta irrallaan olevat lehmusrivit korostavat sujuvaa, avaraa tilaa. Hoitamattomat avo -ojat 

 lisäävät viimeistelemätöntä ilmettä. Sisääntulojakso etelästä noudattelee jokivartta. Pohjoinen sisääntulo 
 on taajamakuvallisesti heiko  ja  hahmoton. 

Taajamakuvallinen  kehittäminen teiden osalta tulee keskittää kunnan kaavatienä olevaan keskusraittiin 
(Joensuuntie) sekä maantiehen  280. 
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Taajama: 	Somero 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Taajaman kehittämisessä yhteistyö  tie-  ja  liikenneverkon  suunnittelussa sekä maankäytön suunnittelussa  on 
 tärkeää. Toimenpiteistä pitkällä tähtäyksellä tärkein  on  keskustan elävyyden säilyttäminen  ja  parantaminen 

sekä viihtyisän  ja  toimivan kaupunki-  ja  liikenneympäristön  luominen. 

Taajamassa tehtävistä, yleisiin teihin kohdistuvista toimenpiteistä tärkein  on  liikenneturvallisuuden 
parantaminen sisääntulo-  ja  ohikulkuteillä.  Ohikulkutien (mt  280)  osalta tarvitaan suuri saneeraus 
keskeiselle taajamajaksolle, muiden teiden osalta toimenpiteet ovat paikallisia.  

Mt 280:n  ongelmana  on  puutteelliset kevyen liikenteen poikittaisyhteydet, liittymät, väljä tietila sekä 
jäsentymätön  ja  rakenteesta irrallaan oleva tieympäristö. Parannustoimenpiteenä  on  keskustajakson 

 saneeraus välillä Joensuuntien/AntintienNanhatien liittymä - Turuntien/Härkätien liittymä. Kyseisellä 
jaksolla pudotetaan ajonopeuksia kaventamalla tietä. Liittymiä kavennetaan  ja  selkiytetään.  Eteläiseen 
pääliittymään  on  mandollista rakentaa kiertoliittymä. Tiejakson luonne tulee muuttaa olennaisesti 
kaupunkimaiseksi  ja  viimeistellyksi  istutusten, valaistuksen  ja  ympäristönhoidon  keinoilla. 

Mt:llä  281  olevat kevyen liikenteen kulkureitit  on  tarkistettava  ja  turvattava tärkeimmät tien ylityskohdat. 
Rankkulantien liittymää  on  parannettava huonon näkemän takia. Jakso Joensuuntien liittymästä 
Helsingintielle (mt  280)  kaipaa kohentamista. Muuten  tie  ei tarvitse erityisiä ympäristön 
parantamistoimenpiteitä. Joensuuntien liittymä ruuhkautuu ajoittain.  

Mt 2802  (Hämeenhärkätie)  on  tärkeä ulkoilureitti, jonne haluttaisiin kevyen liikenteen väylät. Alikulkutarvetta 
 on  Metsätien  liittymässä. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

fliajaman  sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama, kirkonkylä 	 Kohtalaisen tiivis  ja  selvästi rajautuva raittikylä vanhan 
-  Vanhan Hämeen Härkätien, mt:n  281  varressa 	Hämeen Härkätien varressa alavalla savimaalla joki- 
- Taajamaväestö  v. 1990 1309 as., v. 2010 1380 as. 	laaksossa. 
- Maatalouskunta,  sahateollisuutta 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

226 	281 	2264 	12344  

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

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

8.63 1082 1253 9  -  3 0 52.8 0.21 15  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 
-  ei suunnitelmia 

-  kevyen liikenteen väylät rakennettu 
Kaavo  itu stil  anne 
- rakennuskaavat  koko  alueella 
-  uusia kaavoja taajamnan pohjois-  ja  etelä puolelle 

Ympäristäanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Tienparannus  on  rikkonut raittikylän pienipurteisyyden, mutta raitin 
kompakti rakenne tarjoaa hyvät parannusmandollisuudet. Rakenteessa  on  täydennysmandollisuuksia.  Tien 

 parannustoimenpiteillä,  nimenomaan erilaisten jaksojen korostamisella  ja  viherympäristön eheyttämisella  on 
 tarvetta. 

Luokka: 	Il 	 Perustelut:  Taajamatien saneeraustarve. Liikenneturvallisuus. 
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Turun  Tiepiiri 	::r  

Kunta: 	19. Koski TL 	 _______  
Taajama: 	Koski  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET  KAUPUNG  IT  

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  Iiikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ____________ _________  _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  lik.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkotlinen Ulttymàtiheys våytien Valazu  Nykyinen  rajoduS  

numero  (rn)  asema  (kpl/km) suus:(%).: ostiui} tolmlnnanenh,iPkka :4flTh)  

226 6.30 7.1 1.7 10 27  Kokoojatie  72 
281 1.45 7.8 1.4 74 100  Kokoolatie  52 

2284 0.43 7.9  -  2.3 78 100  Kokoolatie  50 
12344 0.45 7.5  Siskaava  2.2 84 95  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  8.63 7.2  __________  1.7 28 47  ________________  67  

Lukenne ________ onrtettomuudet  1988  -  1992  -__Henkllövahinko 
loontul  Yleisen Raskaan  1-Iv  -onr 

tien  KVL KKVL tilk**øsn  Kalkki  Kevyti  Kuolleet  Nv  ann  tiheys  onneomuudet  
'numero  ______ ______ oiB%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./kriVv)  

228 781 863 14.2 5 2 0 55,7 0.16 8 
281 2389 2940 5.8 4 1 0 83.6 0.55 7 
2264 1373 1408 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12344 851 1110 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1082 1253 11.8 9 3 0 52.8 0.21 15  

Verkollinen  asema 	 ulttymätiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

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

Pieni, 	Tie  pienessA palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
HenkilÖvahinko-onnettomuuksien  mäãrä vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988-1 992 
 yhteensä  9  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista  kevytliikenteen  on-

nettomuuksia oli  3.  

Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on  korkea:  53 
 onn.!100 miljajon.km.  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Ei suunnitelmia.  
-  Kevyen liikenteen väyliä  on.  
-  Mt 226:n  ja  Mt 281:n  liittymä  on  vaarallinen.  
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Kunta: 	19. Koski TL 	
Turun Tiepiiri 	

::  

•(.1 .1'I  

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

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Hämeen Härkätien varteen rakentunut raittikylä, joka  on 1960-luvulta alkaen laajentunut alueittain lähinnä 
raitin pohjoispuolelle. Keskusta  on  rakenteeltaan kiinteä. Koulut  ja  muut palvelut ovat hajallaan eri puolilla 
kylää. 

Hämeen Härkätie  ja  erityisesti Paimionjoen rannassa sijaitseva suojeltu miljöökokonaisuus, hautausmaa, 
tapuli, makasiini  ja  mylly, ovat arvokkaita. 

Palvelujen sijaitessa hajallaan  ja  maankäytön levitessä luoteeseen saattaa syntyä kevyen liikenteen 
yhteysongelmia, erityisesti risteävän tiestön kanssa. 

Taajamakuva  
Kosko  TI on  kohtalaisen tiivis  ja  selkeästi rajautuva taajama vanhan Hämeen Härkätien varressa alavalla 
savimaalla jokilaaksossa.Sisääntulo pohjoisesta  on  hieno, kulttuurihistoriallisesti arvokas koskimiljöö 
vanhoine siltoineen, makasiineineen  ja kellotapuleineen  (v. 1777). Sisääntulojakso porttikohdasta 

 keskustaan  on  mitään sanomaton  ja  avara. Itse keskusta  on  selkeä liikerakennusten muodostama alue, 
mutta rakennukset eivät omaa erityisiä esteettisiä arvoja  ja tietila  liikkeiden edustoineen  on  ankea, 
jäsentymätön  ja  vailla vihreää ilmettä. Kirkko  on  jäänyt sivuun keskustanäkymästä. 

Taajamarakenne  on  sinänsä kohtalaisen eheä, mutta sisääntulojaksojen  ja  keskustan tietilat ovat liian 
avaria  ja ilmeettömiä.Ongelmana  on  myös ympäristöä korkeammlle noussut tien  pinta. 

Tieympäristö 
Raitin tietila  on  melko leveä sisältäen kevyen liikenteen väylät molemmin puolin sekä pysäköintialueet 
liikkeiden edessä. Tienvarret  on  tiiviisti rakennettu molemmin puolin  ja  paikoitellen syntyy selkeä raitin 
tuntu. Tietilassa ei juuri ole istutuksia, vehreyttä tuo talojen pihoista näkyvä puusto. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

MT 281  keskustajaksolla  kaipaa perusparannusta seinästä seinään. Tällöin myös tien liian korkea asema 
 on  suositeltavaa laskea. Liikekeskustan keskeisin tavoite  on  kauppa-aukio-torin korostaminen, ajonopeuden 

laskeminen  ja  viihtyisyyden  ja  viherilmeen  parantaminen. Rakennusten  u usiutuessa on  suositeltavaa 
kiinnittää huomiota niiden asemaan liikekeskustaa tiiviisti rajaavina sekä arkkitehtuurin 
laadukkuuteen  ,keskustan omaleimaisuuden luomiseen.  

MT 281  joelta keskustaan kaipaa raittimaisen ilmeen  palauttamista.Jäsentä  vän ja  rajaavan istutuksen 
 lisääminen  on  suositeltava keino äskettäin perusparannetun tien ilmeen muuttamisessa. 

Kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen  ja  risteyskohtien  turvallisuutta edistävät ratkaisut  on 
 suositeltavaa toteuttaa asutuksen levitessä. 
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Kunta: 	19. Koski TL 	
Turun  Tiepiiri 	 _____  

U :.l  jul  

Taajama: 	Koski  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	20.  Rymättylä 	
Turun  Tiepiiri  

•:(.1:I.-I!Ijk  

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

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama, vanha kirkonkylä 
-  Uuden  Mt 189:n  molemmin puolin 
- Taajamaväestö  v. 1990 768 as., v. 2010 936 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot:  
Kirkonkylä sijaitsee kannaksella Kirkkolanden  ja  Kirk-
kojärven  välissä. Hallitseva  ja  kokoava elementti kes-
kiaikainen kivikirkko, jonka ympäristöön myös vanhin 
asutus  on  sijoittunut. Viehättävää vanhaa puutalo- 
arkkitehtuuria kirkon ympäristössä. Uutta  pien-,  rivi-  ja 
kerrostaloasumista ähiötyyppisesti  keskustan län-
sipuolella ohitustien takana erillään. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

189 	12138 	12139 

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1 988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Koskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnJlOO milj.ajonJfl) (onn./kmlv) onn.  
—__2.87 1422 1885 3 2 1 40.3 0.21 7 

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  valmis tiesuunnitelma, Rymättylän tiejärjestely,  tot. -94 	 - osayleiskaava 
-  kevyen liikenteen väylä rakennetaan  pt 12139:n  varteen 	 -  rakennuskaava 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v.1993 	 -  kaavaa tehdään Poikkoon, kunnan rajalle Meri- 

maskuun  päin, mutta osayleiskaava tulee 
Rymättylän  kirkonkylään asti 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Ohitustie  on linjattu  kukkuloille rakentuneen kylän läpi laakson pohjalle. Kylärakenteen uhkana  on  maankäytön 
leviäminen ohitustien varteen. Ohitustien yli kulkevan poikittaisen, kylän sisäisen liikenteen selvittämisen tarve. 
Keskusta-aukion jäsentämis-  ja parannustarve.  Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Ohitustien estevaikutuksen tutkiminen sekä taajamatien pa- 
rannus keskustassa.  



Kunta: 	20.  Rymättylä 	
Turun Tiepiiri 	 EI.  

.  

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



Kunta: 	20.  Rymättylä 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

.: 	'1  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tio ________ ____________ ________ 

eisen  
tien Pituus 

lien  
leveys  VerioUine Uittymatiheys 

Kevyen uk. 
vaylien Valaistu Nykyinen 

Nopeus 
rajoit  a  

numera  (km) (m)  asema (kpWkm)  osuus (%) osuus (%) tolmlnnalliruen  luokka (km/Pi)  

189 1.77 7.0  Siskaava  0.6 0 38  Seudulhnen  tie 60 

12138 0.60 6.2  -  3.3 0 88  Yhdystie  50 

12139 0.50 6.2  Siskaava  4.0 0 92  Yhdystie  50  

Yht jkeskim.  2.87 6.7  __________  1.7 0 58  _________________  56  

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

tien IWL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet Hv.onn  tiheys onnettomuudet 

numero osuus (%} (kpl) (kpl) (kpl)  aste (orunjkm/v) (kpl)  

189 1972 2685 8.0 2 2 1 31,4 0.23 5 

12138 535 598 3.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

12139 538 597 3.3 1 0 0 203.6 0.40 1  

Yht./keskim.  1422 1885 6.1 3 2 1 40.3 0.21 7  

Verkollinen  asema 	 Lilttymätiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 

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

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

onnettomuutta. 
Kesäkuukausien  lomaliikenteen  osuus  on  korostunut  mt:lIä  189.  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Rymättylän tiejärjestelyt,  toteutetaan  v. 1 994. 
-  Pt 121 38:n  varteen rakennetaan kevyen väylä  v. 1994. 
- Liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v.1993 
-  Keskusta-aukiolla  pysäköinti  liikkeiden edustalla  jäsennöimätöntä, 
- Ohitustien  poikittaisen, kylän sisäisen liikenteen selvittämisen tarve.  



..- 
Kunta: 	20.  Rym€ttyl€ 	

Turun Tiepiiri 
i{,1:M,1gh  

Taajama: 	Rym€ttyl€ kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTT‚  JA  YMP•RIST‚ 

Maank€ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Kukkuloille rakentunut taajama, jonka hiljattain toteutettu peltolaaksossa kulkeva keskustan ohikulkutie 
jakaa: vanha keskusta  j€€ l€nsipuolelle  ja osa  uusista asuinalueista it€puolelle. Rym€ttyl€n Kirkkolanden 
kulttuurimaisema  on  valtakunnallisesti merkitt€v€ kulttuurihistoriallinen kohde. Keskiaikainen kivikirkko  on 

 per€isin  1300-luvulta. Kirkon ymp€rille ryhmittyv€t taajaman vanhat asuinalueet. Uusin asuinrakentaminen 
 on  ohjattu Maskulaisen  ja  Taipaleen  ja Hintsalan  alueille. 

Maisemarakenteen  mukainen taajamarakenne edellytt€€ rakentamista kukkuloiden rinteille  ja  laaksojen 
pit€mist€ avoimena. Kriittisin alue t€lt€ kannalta  on Kirkkolanden  pohjukka, jossa ohikulkutiƒ helposti 
vet€€ rakentamista puoleensa. 
Kunta suunnittelee taajamasta irrallista asuntoaluetta Poikkoon. 

Taajamakuva  

Rym€ttyl€ kuuluu Lounaisrannikon maisema-alueeseen, joka kirkonkyl€n seudulla ilmenee kalliolsina, 
mets€isin€ m€enkumpareina sek€ niiden v€lisin€ kapeina peltolaaksoina, j€rvin€  ja merenlahtina. 
Rym€ttyl€n  kirkonkyl€ sijaitsee kannaksella Kirkkolanden  ja Kirkkoj€rven  v€liss€. 

Taajaman hallitseva  ja  kokoava elementti  on  keskiaikainen kivikirkko, jonka ymp€rist„„n my„s vanhin 
asutus  on  sijoittunut. Rakennuskanta  on  vieh€tt€v€€ vanhaa puutaloarkkitehtuuria. Uudet  pien-,  rivi-  ja 
kerrostaloalueet  ovat sopeutuneet melko hyvin maisemaan, erilleen mets€isten kukkuloiden rinteille. 
Taajaman viherymp€rist„  on  vehmasta. Ohitustie halkaisee kovailmeisen€ elementtin€ Kirkkolanden 
historiallisen viljelymaiseman. Tielt€ avautuu ohikulkijalle hienot n€kym€t peltojen yli kyl€€n  ja  kirkolle. 
Taajaman ilmeen kannalta olennaista  on  s€ilytt€€ kyl€n kirkonm€en reunavy„hyke ehe€n€. 

Keskustan taajamakuvan ongelmana  on j€sentym€t„n,  kyl€n mittakaavassa isokokoi nen keskusta-aukio 
ilman kevytliikenteen, pys€k„innin tms. j€rjestelyj€. Taajaman pienipiirteisyydest€  ja maaseutumaisesta 
ilmeest€  johtuen aukio ei sied€ voimakkaita kaupunkimaisia parannustoimenpiteit€. 

Tieymp€rist„ 

Sis€€ntulojaksot  vanhan rakenteen puolelta id€st€ ovat polveilevaa, vieh€tt€v€€, tiivist€ tietilaa, jossa 
viherreunat ovat vehmaat  ja  rakennukset l€hell€ tiet€. 
Kaakosta  Pt 12139:lt€  l€hestytt€ess€ n€kym€ kirkolle  ja  taajaman rajaan  on  t€rke€. Keskustan ohitustie mt 

 189 linjautuu rantapeltojen  halki n€ytt€en kirkon ymp€rist„ineen, peltoalue tulisi s€ilytett€€ avoimena. 
Tietila laajenee keskustassa kyl€n mittakaavassa suureksi j€sentym€tt„m€ksi aukioksi. 



Kunta: 	20.  Rym€ttyl€ 	
Turun Tiepiiri 	

:: '  

Taajama: 	 Rym€ttyl€ kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Rym€ttyl€n tiej€rjestelyjen  toteuttamisessa suositellaan teiden hieno varaista sovittamista maastoon. 
Avoimilla peltoalueilla  on  huolehdittava siit‚, ettei  tie  erotu maisemaan sopimattomana korkeana 
penkereen€. 

Kirkkolanden pohjukan  kaavoituksessa  on  pidett‚v‚ huolta, ettei rakenneta ohikulkutienja rannan v€liin. 

Kyl€n keskusta-aukio edellytt‚‚ j‚sentely‚ pys‚kƒinnin  ja  kevyen liikenteen osalta. Aukion parantaminen 
 on  t€rke€€ toteuttaa kyl€n maaseutumainen  ja  historiallinen ilme huomioiden, jossa liikennetilan rakenteiden 

 ja  varusteiden tulee olla vaatimattomassa roolissa. Aukiotilaan voidaan  istutuksien  avulla luoda yhteytt‚ 
vehmaaseen taajamaymp‚ristƒƒn,  ja  tilan toiminnallisuutta voidaan parantaa.  Liittym€t taajamatiell‚ tulee 
j€sent€€.  

Pt 121 38:n  kevyen liikenteen v‚yl‚hankkeen toteuttamisessa  on  ehdottomasti huomioitava tietilan  ja  
l‚hiymp‚ristƒn pienipiirteisyys.  Vanhan tieymp€rist•n yksityiskohtia  on  suojattava,  ja  aroissa, kapeissa 

 kohdissa  on  kevyen lIIkenteen v€yl€ toteutettava vaihtelevasti ymp€rist••ns€ sopeutuvalla tavalla. 
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Kunta: 	21.  Piikki€ 	
Turun  Tiepiiri 	 ::LT  

Taajama: 	Piikki• kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP‚RISTƒN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan p€€taajama, kirkonkyl€ 
-  Vt  1:n  sek€ rannikkoradan varressa, Turun vaiku-
tusalueella 
- Taajamav€est•  v. 1990 4308 as., V. 2010 5325 as  

Taajaman luonne  ja  suojelua rvot: 
Taajama sijaitsee p€aosin Hepojoen laaksossa  ja 

 ymp€r•ivien m€kien rinteill„. Taajamakuva  on  haja-
nainen, liikenneverkon, erityisesti valtatie  1:n  pirstoma. 

 Voimakas sodanj€lkeinen  ja  70 -luvulle ajoittunut kasvu 
n€kyy eriluoriteisten, yhten€isten alueiden syntymisen€ 
taajaman eri osiin. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

1 	 12193 	12195 	12196 	12197 	12284  

Yhteis- Henkil•vahinko -onnettomuudet  1988  -  1 992  

Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  

10.05 3165 3553 24 9 0 41.3 0.48 61  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 

-  rantaradan tiej€rjestelyt  v. 1993-95,  johon sis€ltyy kevyen 	 - osayleiskaava 

liikenteen j€rjestelyt 	 - rakennuskaavoja 

-  paikallistien  12197  varteen tarveselvitys kevyen liikenteen j€rjestelyist€ 

-  kevyen liikenteen alikulku  pt 12193  ja  12284  risteykseen 

- mootoritien tarveselvitys 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono.  Vt  1  jaa  l€pikulkutien roolnn,  mutta eritasoj€rjestelyt luultavasti 

lukenneturvallisuuden  ongelmat. Vanhoilla p€€v€ylill€  on  liikenteen  ja  maank€yt•n suunittelutarve. Lii- poistavat 
kenteen  ja  maank€yt•n toimiminen erillisin€ kokonaisuuksiria kaipaa kehitt€mist€.. 

Luokka: 	I 	 Perustelut: 	Tilanne  on  uusien tiesuunnitelmien my•t€ paranemassa, mutta 
taajaman suurta muutosta  on  seurattava  ja  maank€yt•n  ja  

nykyisen tieverkon suhdetta  on  tarkasteltava.  
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Turun  Tiepliri 	 ::Lr  Kunta: 	 21.  Piikki€ 	 ________  

Taajama: 	Piikki€ kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



Kunta: 	 21.  Piikki€ 	
Turun  Tiepiiri 	 L1  

€b1l.1IIfi.  

Taajama: 	Piikki• kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST‚  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

fl lien  Kevyen luk. Nopeu  

t  PItuue sv5y Verkollinen Liittyrntiheys v‚ylien ValaisW  Nykyinen ejottue  

numero erm)  (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) uua (% tolminnalknen  luokka (krth)  

1 1.79 10.7  Siskaava  3.3 81 100  Valtatie  83 

12193 2.80 7,1  Sisnauha  0.7 60 81  Yhdystie  51 

12195 2.10 7.1  Sisnauha  1.0 50 86  Yhdystie  50 

12196 0.21 6.5  Sisnauha  9.5 100 100  Yhdystie  50 

12197 1.40 8.3  Sisnauha  1.4 7 100  Yhdystie  55 

12284 1.75 7.1  Siskaava  1.7 71 90  Yhdystie  61  

Yht./keskim.  10.05 7.6  __________  1.7 57 90  _________________  55  

Uikertne Henkllƒvahinko -onnettomuudet  1988 	1992  Kaikki 

tietoon tul Yleisen Raskaan  1-tv -otin 

tien (VL KKVL  liikenteen Kaikki Kavytl  Kuolleet Mv  otin tiheys ortnettomuudet  

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

1 10657 12516 13.0 14 4 0 40.1 1.56 27 

12193 2024 1764 5.2 4 2 0 38.7 0.29 13 

12195 953 1423 3.7 4 3 0 109.5 0.38 7 

12196 932 1010 0.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12197 995 1069 5.9 1 0 0 39.4 0.14 4 

12284 1975 2083 4.1 1 0 0 15.9 0.11 10  

Yht./keskim.  3165 3553 8.1 24 9 0 41.3 0.48 61  

Verkollinen  asema 	 Uittym‚tiheys 

Siskaava, 	L‚pikulku-  tai  sisAAntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittym‚t 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sis„…ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness‚ palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilƒvahinko-onnettomuuksien m†‚r… vuodessa/lOO  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman  yleisiH†  teill†  on  sattunut vuosina 
 1988-1992  yhteens†  24  poliisin tietoon tullutta henkilƒvahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 

 kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  9. Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  lOja kevytliikenteen 
onhettomuuksista  4  tapahtui valtatiell†  1.  
Taajaman  henkilƒvahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on 

 korkea:  41  onn.I100 milj.ajon.km .  Valtatiell†  1  onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo 
onnettomuuksien m††r†n  tiekilometri†  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on 

 eritt†in korkea:  1.56 onn./km/vuosi.  Valtatiell†  on  onnettomuuksien  kasautuma tieosan  32 
 alussa. 

Tiest€n suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Rantaradan  tiej†rjestelyt,  toteutetaan  v. 1993-95,  johon sis†ltyy kevyen liikenteen j†rjestelyt. 
 - Tarveselvitys  kevyen liikenteen j†rjestelyist†  Pt 12197  varteen.  

-  Kevyen liikenteen alikulku  pt 12193  ja  12284 nsteykseen. 
-  Moottoritien  tarveselvitys  taajaman pohjoispuolelle.  
-  Tien  varrella liikkeit†, joiden  pys†kƒinti  on  ongelma.  
-  Liikenneverkko  on  sekava.  
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Kunta: 	21.  Piikki€ 	
Turun Tiepiiri 

Taajama: 	Piikki€ kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN K•YTT‚  JA  YMP•RIST‚ 

Maankƒyt€n nykytila  ja  tulevaisuus 

Maankƒyt€n rakenteen lƒht€kohtana  on rannikkoseudulle  tyypillinen kukkuloille muodostunut kylƒasutus. 
 1950-luvulla  on  taajaman etelƒosassa menty savikolle, mutta my€hemmin  on  taas pysytty rinnealueilla. 

Taajamarakenteen  Vt  1  ja  rautatie jakavat kahtia. Pohjoisosassa asutus  on  levinnyt ohikulkutien 
pohjoispuolelle. Palvelut sijaitsevat melko keskitetysti; ongelmia aiheuttaa teollisuuden sekoittuminen 
asutukseen sekƒ vƒljƒ maankƒytt€. 

Keskustaan  on  tehty osayleiskaava  v.1985.  Kaavaa aiotaan tarkistaa Iƒhiaikona moottoritien 
vaikutuspiirissƒ olevien alueiden osalta. Keskustassa tƒydennysrakentamista tapahtuu Pappilan alueella 
sekƒ lƒnnessƒ. Uusia asuntoalueita taajama-alueella ovat  Vt  1:n  etelƒpuolella sijaitsevat Rojolan  ja 
Raadelman  alueet. Kyseisiƒ alueita ei ole rakennuskaavoitettu. Rantaradan oikaisu  on  esitetty 
seutukaavassa. 
Moottoritien rakentamisen  ja  siihen liittyvien tiejƒrjestelyjen seurauksena taajaman maankƒyt€n 
kehittƒmisedellytykset muuttuvat lƒhitulevaisuudessa oleellisesti. Tieverkon, maankƒyt€n  ja  nykyisten 
teiden ympƒrist€n suunnittelutarve  on  suuri. 
Nykyinen palvelukeskusta kirkon vieressƒ tulee sƒilymƒƒn pienenƒ. Kaupallisten palvelujen todennƒk€isin 
sijoittumispyrkimys  on  tulevan moottoritien varteen. Teiden luonteen mƒƒrittƒminen  ja  kehittƒminen sekƒ 
rakenteen tiivistƒminen  ja  palauttaminen  mm. teollisuustoimintoja  pois siirtƒmƒllƒ keskustasta tulevat 
olemaan tƒrkeimpiƒ maankƒyt€llisiƒ toimenpiteitƒ. 

Taajamakuva 

Piikki€n  kirkonkylƒ sijoittuu valtatie  1:n  ja  Turusta Helsinkiin vievƒn rannikkoradan varteen. Maiseman 
olennaisia elementtejƒ ovat peltoaukeat, rehevƒt rannat, tammet sekƒ kumpareiset, metsƒiset selƒnteet. 
Taajama sijaitsee pƒƒosin Hepojoen laaksossa  ja  ympƒr€ivien mƒkien rinteillƒ Taajamakuva  on 

 hajanainen  ja liikenneverkon,  erityisesti valtatie  1:n pirstoma.Voimakas  sodanjƒlkeinen  ja  70-luvulle 
ajoittunut kasvu nƒkyy eriluonteisten, yhtenƒisten alueiden syntymisenƒ taajaman eri osiin.  Osat  eivƒt 
kuitenkaan muodosta yhtenƒistƒ kokonaisuutta. Ydinkeskustaan, joka sijoittuu valtatien pohjoispuolelle,  on 
70-luvun liikerakentamisella luotu melko kaupunkimainen, mutta kolkko ilme. Valtatien varsi  on 

 rakennettua, sekavaa ympƒrist€ƒ. Valtatiellƒ  on taajamaa  voimakkaasti jakava vaikutus. Valtatien 
etelƒpuolella,  sodan  jƒlkeen rannetulla asuinalueella ympƒrist€  on  hyvƒƒ  ja vehreƒƒ. 

Piikki€n  kirkko ympƒrist€ineen, Pukkilan kartano sekƒ Rungon kylƒn kulttuurimaisema ovat 
valtakunnallisesti merkittƒviƒ Taajaman etelƒpuolella oleva Piikki€nlanden kulttuurimaisema  on 

 valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. 
Taajamakuvallisesti  positiivista  on  kaunis suurmaisema sekƒ taajaman reunat  ja  tƒrkeƒt maiseman rajat  ja 

 reunat. Negatiivista  on  vƒljƒ rakenne, rakennuskannan epƒyhtenƒisyys  ja  toimintojen sekoittuminen sekƒ 
liikennevƒylien suuri mittakaava  ja  niiden aiheuttama estevaikutus. Sekava liikenneverkko  ja  erilliset 
asuinalueet luovat taajamakuvasta vaikeasti hahmoteltavan  ja  hajanaisen. Valtatiehen tukeutuva 
rakentaminen luo heikkolaatuista ympƒrist€ƒ. 

Tieympƒrist€  

Luonteenomaista taajaman tieympƒrist€lle ovat ohi-  ja lƒpikulkutiet  sekƒ rautatie, jotka eivƒt liity 
taajamarakenteeseen  ja  ovat mittakaavallisesti hallitsevia. Uusi eritaso tulee muuttamaan 
taajamaympƒrist€ƒ entisestƒƒn. Rakennukset eivƒt rajaa tietilaa. Vƒlikaistoilla  on  hyvin vƒhƒn,  jos 

 ollenkaan istutuksia. Lukuisat rakentamattomat alueet liittyvƒt suoraan tiehen, mikƒ korostaa vƒljƒƒ ilmettƒ 
 ja hoitamatonta ympƒrist€kuvaa.  Kauniita, raittimaisia teitƒ ovat  pt 12195  ja  12197. 	 - 



Kunta: 	 21.  Piikki€ 	
Turun  Tiepiiri 	

:: 
.:(.1:IIk  

Taajama: 	Piikki€ kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Taajamaymp‚ristƒn sekavuus  johtuu ennen kaikkea  v‚lj‚st‚ maank‚ytƒst‚,  toimintojen  sekoittumisesta 
 sek‚ rakennetta  jakavasta  tie-  ja  rataverkosta.  Tuleva  eritaso  sijaitsee maisemallisesti  hallitsevassa 

 paikassa. T‚m‚n takia  on  t‚rke‚‚, ett‚  siltaymp‚ristƒ viimeistell‚‚n  mandollisimman hyvin. Keskeisen 
alueen  maank‚yttƒ‚  tulee kehitt‚‚  esim.  visuaalisen kaavan avulla. Pelloille rakentamista tulee v‚ltt‚‚. 

Keskusta-alueeen  maank‚ytƒn suunnittelu vaatisi voimakasta  ideoivaa kehitt‚mist‚,esim.  arkkitehtikilpailun 
kaavojen tarkistamisen  ja  kehitt‚misen pohjaksi. Kaivataan mandollisimman paljon ideoita, eritt‚in vaikea 
kohde.  

Tieymp‚ristƒss‚  asutuksen jyrkk‚‚ reunaa tulee pehment‚‚  istutuksin (sis‚‚ntulojaksot).  Erityisesti t‚t‚ 
tulee tehd‚  paikallistiell‚  12193  javaltatiell‚  1.  Valtatie  1:n  ymp‚ristƒ vaatii oman  kehitt‚missuunnitelman, 

 koska tien luonne muuttuu tien j‚‚dess‚  seututieksi. 

Tieymp‚ristƒn  ja  maank‚ytƒn suunnittelussa yhteistyƒ  ja  selke‚t tavoitteet ovat t‚rkeit‚.  
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Kunta: 	 22.  Paimio 	
Turun  Tiepiiri 	 ET  

.ifl  

Taajama: 	Vista 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan  p‚‚taajama 
-  Mt 235:n,  vanhan  postitien  sek‚  Turku-Helsinki 
rannikkoradan varella,  Vt  1:n  vaikutusalueella  
- Taajamav‚estƒ  v. 1990 9078 as., v. 2010 8033 as 
- elinkeinot:  yli  50 %  tyƒvoimasta palvelualoilla, maa- 

talous,  s‚hkƒteollisuus  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Taajama sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan 
kulttuurimaiseman,  Paimionjokilaakson  rinteell‚, vanhan 

 Turku-Viipuri  postitien  varressa. Keskusta jakaantuu 
kahteen osaan: vanha  osa  on  tiivis  ja  kaupunkimainen; 
ylƒs m‚elle sijoittuu v‚ljemmin rakentunut uudempi  osa. 

 Kaakkoon  m‚ntykankaalle  sek‚ pohjoiseen laajenevat 
 asuinalueet.  

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

235 	 2342 	 2343 	 2351 	 2352  

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

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (orin./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  
6.19 5459 6264 50 40 2 81.1 1.61 112  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  Ala-Vistan  keskustaan  ymp‚ristƒyst‚v‚lliset tiesuunnitelmat 	 -  uusi yleiskaava  
-  uusi yhteys etel‚st‚ joen it‚puolelle valmistunut 	 - rakennuskaavoja 
-  radan  alitus/ohitus  rakenteilla 	 -  uusi kaava  Pappilanm‚elle 
-  suunnitteilla kevyen liikenteen v‚yli‚  ja  5 alikulkua, tot. v. 1995 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  v. -1985 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  huono, korjattava kiireellisesti. Vaarana  on  nykyisen keskustan hajoaminen 
uusien  tiej‚rjestelyjen  seurauksena. 

Luokka: 	I 	 Perustelut: 	Kiireellisesti  korjattavia  ongelmia liikenneturvallisuudessa,  
tietilassa  ja  -j‚rjestelyiss‚. Selvitett‚v‚  muuttavatko  uudet 
suunnitelmat liikenneturvallisuutta paremmaksi.  



Kunta: 	 22.  Paimlo 	
Turun  Tiepiiri  

€(.I'1  kjI  

Taajama: 	Vista 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



Kunta: 	 22.  Paimio 	
Turun Tiepiiri 	 rE!1  

Taajama: 	Vista 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST€  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie 	____ __________  

Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Liittymtiheys v€ylien  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) toiminnaflinon  luokka (km/b)  

235 170 9.3  Sisnauha  1.2 83 100  Kokoojatie  50 

2342 0.17 5.7  Sisnauha  8.0 0 0  Yhdystie  50 

234.3 0.76 7,1  Siskaava  1.3 100 100  Ybdystie  50 

2351 2.00 9.3  -  1.0 100 100  Kokoojatie  50 

2352 1.58 7.5  Siskaava  0.6 100 100  Yhdystie  55  

Yht./keskim.  8.5  ___________  1.1 92 97  _________________  51  
I  

Liikenne  Henkil•vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992 k op.  
tietoon tul, Yleisen Raskaan  nn  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kavyll.  Kuolleet Hv.onn, thays  onnettomuudet 

numero.. .:.• osuus (%) (kpl) (kpl) (kp)  aste (onn./knVv) (kpl)  
______  

235 4359 5523 6.1 15 11 0 110.7 1.78 35 

2342 206 235 4.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

2343 4999 5811 5.2 1 0 0 14.4 0.26 6 

2351 9181 10523 5.0 31 28 2 92.4 3.10 62 

2352 2669 2570 6.0 3 1 0 39.5 0.38 9  

Yht./keskim.  5459 8264 5.5 50 40 2 81.1 1.81 112  

Verkollinen  asema 	 Lirttym‚tiheys 

Siskaava, 	L‚pikulku-  tai  sis‚‚ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteden liittym‚t 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sis‚‚ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness‚ palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilƒvahinko-onnettomuuksien m‚‚r‚ vuodess&1  00  milj.  autokm 

LiikenneturvallisuusanalyySi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  eritt„in huono. Taajaman yleisill„ teill„  on  sattunut vuosina  1988-

1992  yhteens„  50  poliisin tietoon tullutta henkil…vahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista kevytliikenteen 
onnettomuuksia oli  40  eli Vistan taajama  on kevytliikenteen  kannalta eritt„in vaarallinen. Moottoriajoneuvo-
onnettomuuksista  3  ja  kevytliikenteen  onnettomuuksista  28  tapahtui maantiell„  2351.  

Taajaman henki l…vahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski liikennesuoritetta kohden  on  korkea:  81 

onn./100 milj.ajonkm.  Onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo onnettomuuksien m„„r„n tiekilometri„ 
kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on tarkastelluista  taajamista korkein:  1 .6 onn./km/vuosi. 

Vistan  taajamassa  on  n„in  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa onnettomuusm„„riin 
liikenneturvallisuutta parantavilla toimenpiteill„. 

Tiest‚n  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ala-Vistan  keskustalle  on  tehty ymp„rist…yst„v„lliset tiesuunnitelmat. 
- Keskustaajaman  kiert„v„n kaaritien rakentaminen alkaa kev„„ll„  -94,  johon liittyv„t suunnitteilla oleva 

kevytv„yl„  ja  viisi kappaletta alikulkuja, jotka toteutetaan  v. 95. 
-  Uusi yhteys etel„st„ joen it„puolelle valmistunut 
-  Mt 235:n  parantaminen Vistan rautatien alikulun kohdalla (TRS  v. -93). 
-  Ongelmana polkupy…r„ilij…iden turvaton asema ajoradalla sek„ liian leve„ tien poikkileikkaus. Suojateit„ ei 
ole tarpeeksi. 
-  Tien  luonne houkuttelee kasvattamaan ajonopeutta. 
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Kunta: 	 22.  Paimio 	
Turun Tiepiiri 

Taajama: 	Vista 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANK€YTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman maank‚yttƒ, taajamakuva  ja  rakennuskannan tiheys ovat saavuttaneet kaupunkimaisen asteen. 
Kaikkea suunnittelua tarkasteltava "kaupunkikriteereill‚". 
Maank‚ytƒn ongelmat ovat: Keskustan sijainti taajaman toisessa reunassa. Liikenteen keskittyminen 
yhdelle p‚‚kadulle. Liikenneverkko ei vastaa taajaman rakennetta  ja  volyymia. Verkkomuutoksia suun-
nitteilla, jotka saattavat ratkaista ongelmat. 

Taajamakuva  

Taajama sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman, Paimionjokilaakson it‚rinteell‚  ja  vanhan 
Turun-Viipurin postitien  ja  Turku-Helsinki rannikkoradan  varrella. Keskusta rakentuu paljolti maantien  235, 

 entisen postitien, varaan. Taajama koostuu Yl‚-  ja  Ala-Vistasta.  Keskustan taajamakuva  on  melko tiivis  ja 
 rakenne kerrostunutta v‚lialueiden rakentamisen j‚lkeen. Kirkko  on  keskeisell‚, n‚kyv‚ll‚ paikalla. Kirkko 

sek‚ rautatieasema ovat valtakunnallisesti merkitt‚vi‚ kulttuurihistoriallisia kohteita. 
Uusinta taajamaa ovat kaakkoon m‚ntykankaalle laajenevat  pien- ja rivitaloalueet.  Rakennuskanta  on 

 melko sopusointuista. 
Keskustassa  on  n‚ht‚viss‚ selke‚sti kaksi osaa: tiivis, tietilaa hyvin rajaava vanha keskusta  ja  m‚elle 
nouseva, v‚lj‚sti rakentunut keskustan laajennusalue. Viherilme puuttuu tyystin vanhasta keskustasta, kun 
taas m‚kialue  on vehre‚,  l‚hes puistomainen ilmeelt‚‚n. Vanha keskusta  on  taajaman ydinalue, mutta 
ilmeelt‚‚n, rakennuskannaltaan  ja toiminnoiltaan  hivenen rappeutuvan oloinen. 
Vanhan keskustan saneerautumistarve  on  ilmeinen; suunnitelmiakin  on  jo  olemassa tietilan saneerauk-
sesta. Tiej‚rjestelyjen, viherilmeen  ja  ymp‚ristƒn varustelun lis‚ksi rakennukst kaipaavat uudistumista. 
T‚llƒin t‚rke‚ksi kysymykseksi taajamakuvan suhteen tulee tietilan rajautuminen, joka nykyisell‚‚n  on 
harmoninen  ja  tiivis. 

Tieymp‚ristƒ  

Ala-Vistalla  ydinkeskustan raitti  on tiivisrakenteinen,  mutta avara  ja j‚sentym‚tƒn kauppakatu,  joka p‚‚ttyy 
laajaan, j‚sentym‚ttƒm‚‚n risteykseen. Istutukset puuttuvat tyystin. 
Yl‚-Vistan tieymp‚ristƒ  on  sopusoinnussa v‚lj‚n taajamarakenteen kanssa, vihre‚ ilme hallitsee myƒs 
tietilaa. 
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Kunta: 	23.  Lieto 	
Turun  Tiepiiri 	 ::LT  

Taajama: 	 Lieto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojetuarvot: 
-  Kunnan p‚‚taajama 	 Kirkonkyl‚  on  Vt  10:n  ja  Aurajoen varteen sek‚ laajan 

-  Vt  10:n  varressa Turun vaikutusalueella 	 maatalousalueen keskelle rakennettu taajama.  Se on  
- Taajamav‚estƒ  V. 1990 8021 as., v. 2010 10063 as. 	 selv‚sti rajautuva koostuen raskaasti rakennetusta 

keskustasta sek‚ erill‚‚n olevasta yhten‚isest‚ 
pientaloalueesta. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

lo 	 2223 	12277  

Yhteis- Henkilƒvahinko -onnettomuudet  1988- 1992  

Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tihoys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

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

3.60 7462 8394 13 3 0 26.5 0.72 41  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 

-  Vt  10:lle  kevyen liikenteen j‚rjestelyj‚, alikulku,  tot. -94  -  yleiskaava 

- yleissuunnitelma ohitustiest‚ -  rakennuskaava  
-pt 12277:n  oikaisu  ja  toimenpidep‚‚tƒs -  uusi rakennuskaava taajaman lounais- 

-  liikennevalot rakennetaan  vt  10:n  ja  pt 12277:n  liittym‚‚n puolelle m‚elle  

v.1996  

Ymp•rist€analyysi(maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman lUkenneturvallisuustilanne  on  keskim‚‚r‚ist‚ huonompi. Liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyv‚t  Vt 

 10:n  liittymiiin,  joihin ei ole nykyisiss‚ suunnitelmissa tulossa muutosta lukuunottamatta liikennevaloja. Huolimatta 

ohikulkutiesuunnitelmasta pit‚isi tarkastella  Vt  10:n  parantamista vaihtoehtona ilman ohikulkutiet‚.  

Luokka: 	I 	 Perustelut: Ongelma liikenneturvallisuudessa  ja  tiej‚rjestelyiss‚.  
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Kunta: 	23.  Lieto 	
Turun  Tiepiiri 	 ::LT  
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Taajama: 	 Lieto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Turun  Tiepiiri 	 ir  

Kunta: 	23.  Lieto 
Taajama: 	Lieto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST•  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _______ ____ _______ _______  ________ ______________________ 

Ylaisen  Tien  Kevyen  Ik  
tien Pituus leveys  Verkollinen Ljittym‚tiheys vAyilen V*1astu  Nykyinen 

numero  (km)  _  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) oimInna1iinsniuoika (krnih)  

lo 2.30 9.5  Ohikaava  1.7 100 100  Valtatie  70 
2223 0.80 8.5  Siskaava  2.5 90 100  Kokoojatie  50 
12277 0.50 8.4  Siskaava  6.0 100 100  Yhdystie  50  

Yht jkeskim,  3.80 8.8  2.5 98 _________ 	 ______________  100  63  

Liikenne  1-lenk lovahinko-onnettomuudet  1988 	1992  
tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Hv.-onn.  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv.onn, ttheys  onnettomuudet 
numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)  

10 10081 11462 12.5 13 3 0 30.7 1.13 37 
2223 3649 3868 4.0 0 0 0 0.0 0,00 3 
12277 1515 1526 4.6 0 0 0 0.0 0.00 1  

Yht./keskim.  7462 8394 9.5 13 3 0 26.5 0,72 41  

Verkollinen  asema 	 Uittymatiheys 

Siskaava, 	 Lƒpikulku-  tai  sis‚‚ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittym‚t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	 Sis„‚ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness„ patvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkil…vahinko -onnettomuuksien  m‚„r„ vuodessa/lOO  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman yleisill‚ teill‚  on  sattunut vuosina  1988-1992  yhteens‚  13  poliisin tietoon tullutta 
henkil…vahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista  kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  3.  Sek‚ 
kaikki  moottoriajoneuvo -onnettomuudet ett‚  kevytliikenteen  onnettomuudet tapahtuivat 
valtatiell‚  10.  Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  siis hyv‚ valtatiet‚  lo  lukuunottamatta. 

Valtatien onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo onnettomuuksien m‚‚r‚n  tiekilometri‚  kohden 
 ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  korkea:  1.13  onn./km!vuosi.  Valtatiell‚  on 

 onnettomuuksien  kasautuma  maantien  2223  ja  paikallistien  12285  liittymiss‚. 

Tiest…n suunniftelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kevyen liikenteen v‚yl‚n jatkaminen  Mt:ll‚  2223  ja Vt  lO:ll‚,  rakennetaan  v.94-94.  
-  Pieni‚ kevyen liikenteen j‚rjestelyj‚, alikulku, (sijaitsevat  suunnittelualueen  ulkopuolella).  
- Yleissuunnitelma ohitustiest‚  (toteutuu  2002-4).  
-  Tien  jatkaminen  Pt  12277:lt‚  etel‚‚n.  
-  Liikennevalot  vtlO:n  ja  pt 12277  liittym‚‚n toteutetaan  v.1996 tai  aiemmin.  
- Vt:ll‚  10  nopeudet ongelmana. Tarve kevyen liikenteen  v‚yl‚lle. 
-  Vt  10  ja  mt  2223  liittym‚ ongelmallinen. Tutkitaan eri vaihtoehtoja (valot,  kiertoliittym‚). 
-  Pt 12277  siirto etel‚ss‚, toteutuu  1994-95.  
- Mt:lle  2223  jatketaan kevyen  lu'kenteen  v‚yl‚‚ kirkolta  vanhainkodille.  
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Kunta: 	23.  Lieto 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

Taajama: 	Lieto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANK€YTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Uusi l‚hiƒtyyppinen taajama, joka  on  rakennettu  Vt  10:n  varteen. Alunperin  1960-luvulla valtatien poh-
joispuolelle kaavoitettu taajama  on  myƒhemmin laajentunut valtatien etel‚puolelle, jolloin valtatien kanssa 
riste‚v‚st‚ liikenteest‚  on  muodostunut huomattava ongelma. Liikekeskusta  on  siirtynyt paikasta toiseen. 
Palvelut sijaitsevat p‚‚osin uudessa liikekeskuksessa. Ammattikoulu vt:n etel‚puolella lis‚‚ kevyen 
liikenteen poikittaistarvetta. 

Taajamassa  on  yleiskaava, joka  on paloittainen.  Asutuksen p‚‚asiallisena kasvusuuntana  on vt:n 
etel‚puoli  sek‚ suuressa mittakaavassa rakenteen kasvaminen kiinni Turkuun. 

Taajama kasvaa Turun l‚hiƒn‚. Kunnan kaavoitusratkaisut  on  tehty siin‚ olettamuksessa, ett‚ ohikulkutie 
rakennetaan. Kaavoitukselle  on  kuitenkin asetettava selke‚t rajat. Keskustassa  on  paljon tyhj‚‚ 
tonttireservi‚  ja  varaa tiivist‚‚ rakennetta. Liikennesuunnittelu  on  liiaksi sanellut kunnan kaavoitusta  ja 

 kehittymist‚. Painopisteen  ja yleissuunnittelun  sek‚ taajaman kehitt‚misen periaatteiden tulisi l‚hte‚ 
kunnasta. 

Taajamakuva  

Liedon  kirkonkyl‚ sijaitsee valtatie  10:n  ja  Aurajoen varteen sek‚ laajan maatalousalueen keskelle.  Se on  
selv‚sti rajautuva koostuen raskaasti rakennetusta keskustasta sek‚ erill‚‚n olevasta yhten‚isest‚ 
pientaloalueesta. Keskusta  on 60-70-lukujen avokorttelirakennetta. Rakentamisen sijoittuminen molemmin 
puolin valtatiet‚ luo ep‚viihtyis‚‚ ymp‚ristƒ‚. Valtatie toimii voimakkaasti erottavana  ja  t‚ysin erillisen‚ 
elementtin‚ taajamakuvassa nopeutensa  ja korkeutensa  vuoksi. Vanhan rakenteen puuttuminen antaa 
tajaamakuvalle l‚hiƒm‚isen, persoonattoman luonteen, joka  on  t‚ysin ristiriidassa ymp‚rƒiv‚n vanhan 
kulttuurimaiseman kanssa. 

Kirkonkyl‚n l‚nsipuoli kuuluu Aurajokilaakson kulttuurimaisema-alueeseen, joka  on  valtakunnallisesti 
arvokas. 

Taajamakuvallisesti  alueen suurmaisema  ja Kirkkotien (mt  2223:n  pohjoisosa) ovat arvokkaita. 
Rakennetun ymp‚ristƒn v‚ljyys  ja ep‚yhten‚inen ja raskasmassainen  rakennuskanta eiv‚t tue perinteist‚ 
rakentamistapaa. Lilkennej‚rjestelyt luovat toiminnallista vaikeutta  ja ep‚viihtyisyytt‚. Vt  10:n  jakava 
vaikutus  on  keskeisin ongelma. Ohikulkutien rakentaminen parantaa osaltaan asiaa. Sit‚ ennen  on  teht‚v‚ 
liikenneymp‚ristƒss‚ toimenpiteit‚ erityisesti liittymiss‚. Taajamakuvallinen kohentaminen vaatii 
kokonaisvaltaista suunnittelua. 

Tieymp‚ristƒ  

Valtatie  10  ei toimi taajamatien‚ vaan taajaman l‚pi kulkevana ohitustien‚, jonka tieymp‚ristƒ  on 
tilallisesti  v‚lj‚  ja ep‚viihtyis‚.  Keskustassa tietila  on  avara myƒs kaavateiden osalta. Tieymp‚ristƒj‚ ei ole 
osattu suunnitella sein‚st‚ sein‚‚n-periaatteella, vaan ne ovat rakenteesta irrallaan.  Vt  10:n  osalta tien 
tasaus  on  liian korkealla  ja  tie on  liian vet‚v‚. 
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Kunta: 	23.  Lieto 	
Turun Tiepiiri 	
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Taajama: 	 Lieto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Taajamaan tulee tehd‚ perusteellinen maank‚ytƒn yleissuunnitelma  vt  10:n  ja ohikulkutiehen liittyvilt‚ 
 alueilta. M‚‚ritell‚‚n tiehen liittyvien alueiden kehitt‚minen, toteutusaikataulu suhteessa tien 

rakentamiseen. 
Kaavoituksen etenemisen takia  on  t‚rke‚‚ m‚‚ritt‚‚ kaavarajat  ja  tulevan maank‚ytƒn kehitys. 
Liikenteellisesti tulee m‚‚ritt‚‚ pikaparannustoimenpiteet ongelmakohteille sek‚ pitk‚n t‚ht‚yksen 
toimenpiteet.  

Vt  10:n  osalta toimenpiteet ovat selkeimmin kandenlaisia. V‚littƒm‚sti toteutettavia toimenpiteit‚ ovat 
liittym‚j‚rjestelyt sek‚ tien sujuvuuden heikent‚minen  ja ajonopeuksien hidastaminen. Vt  10:n  ja mt:n  2223 

 liittym‚‚ tulee parantaa. Kiertoliittym‚ sopisi paikkaan hyvin jatukisi  vt  10:n  uutta roolia ohikulkutien 
valmistuttua, kun  tie j‚‚  sis‚iseksi yhdystieksi.  Tien valmentaminen  uuteen roolinsa tulee tehd‚ vaiheittain, 

 10 v.  aikana. Tieymp‚ristƒn kehitt‚minen voidaan istutusten osalta aloittaa hyviss‚ ajoin ainakin osittain. 
 Tie  tulee jaksottaa taajaman kohdalla selke‚mmin.  

Mt 2223 on  arvokas  ja  vieh‚tt‚v‚  tie,  joka tulee s‚ilytt‚‚ nykyisell‚‚n. Tielle ollaan rakentamassa kevyen 
liikenteen v‚yl‚‚ kirkolta pohjoiseen. Suunnitelma  on  melko hyv‚. Ongelmana  on  edelleen tasauksen 
nouseminen  ja  jyrk‚t sivuluiskat, jotka muuttavat raittimaista tiet‚.  Tien  linjausta ei saa muuttaa.  Tien 

 liittyminen Aurajoen kulttuurimaisemaan  on  korostettava asia. Kevyen liikenteen v‚ylien rakentamista tulee 
valvoa  ja  hioa toteutusvaiheessa.  

Pt 12277  linjaus tulee tehd‚ harkiten  ja  maiseman ehdoilla. Maiseman pirstotumista  ja  teiden aiheuttamaa 
kerrannaisvaikutusta n‚kymien  ja  tilojen halkojana tulee v‚ltt‚‚. 
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Kunta: 	 24.  Rusko 	
Turun Tiepiiri 	 ET  

.:c.1H'L€k  

Taajama: 	Rusko  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot:  Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan pƒƒtaajama Tyypillisessƒ varsinaissuomalaisessa jokilaaksossa 

- Mt:n  2012  varressa, Turun vaikutusalueella sijaitseva taajama maantien varressa.  1 300-luvulta 

- Taajamavƒest„  v. 1990 1529, v. 2010 2033 as.  perƒisin oleva kirkko vanhoine hyvin sƒilyneine ym- 
pƒrist„ineen sijaitsee erillƒƒn ydinkeskustasta. Kes- 
kusta kƒsittƒƒ pƒƒasiassa uutta rakennuskantaa. 
Keskittymiƒ  erottavat selkeƒsti omiksi kokonaisuuk- 
sikseen pelto-  ja  metsƒalueet. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

2012 	12254  

Yhteis- Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988- 1992  

Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

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

5.48 3873 4189 1 0 0 2.6 0.04 10  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 

-  ei suunnitelmia 	 -  rakennuskaava 
- osayleiskaavarunko 
- tƒydennys seutukaavaan, laajennuksia 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimƒƒrƒistƒ parempi. Maankƒytt„ perusongelmallinen, hajautunut 

rakenne  ja lƒpikulkevan  maantien jakama taajama, Maantie hallitsee taajamakuvaa. Rakenteelliset  ja  taajama- 

kuvalliset kehittymisedellytykset ovat huonot, voimakas kasvu aiheuttaisi paljon ongelmia. 

Luokka: 	 lib 	 Perustelut: 	Ei kehittymisedellytyksiƒ, eikƒ vƒlit„ntƒ tarvetta toimenpiteisiin. 
Liikenneturvallisuutta tarkkailtava.  



118  

Kunta: 	24.  Rusko 	
Turun  Tiepiiri 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	 24.  Rusko 	
Turun Tiepiiri 	
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Taajama: 	Rusko  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST‚  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen Lirttymatiheys vaylien  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) j)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  OSUUS  (%) tolminnaltinƒfllUQkka (km/b)  

2012 4.48 7.8  -  1.6 87 100  Kokoojatie  6.4 

12254 1.01 6.2  -  2.0 0 100  Yhdystie  80  

Yht./keskim.  5.48 7.5  ___________  1.6 71 100  _________________  87  

Liikenne  _________ Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  l8i 	pol.  
tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Hv,-Onfl.  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  Hv.onn.  tiheys onnettomuudet 

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

2012 

_______ 

4523 4869 7.1 1 0 0 2.7 0.04 10 

12254 978 1154 11,0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  3873 4189 7.8 1 0 0 2.6 0.04 10  

Verkollinen  asema 	 Lirttym…tiheys 

Siskaava, 	L…pikulku-  tai  sisaantulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden Itittym…t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	Sis……ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness…  palvelukeskuksessa 	 Hv,onn.aste 
Henkil„vahinko -onnettomuuksien m……r…  vuodessa/1  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskim……r…ist… parempi. Taajamart yleisill… teill…  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkil„vahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiest€n  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ei suunnitelmia. 
-  Maantie  2012 on  taajaman l…pikulkutie, sek… geometrialtaari sujuva  ja  houkuttelee korkeisiin ajonope-
uksiin. 
-  Kevyen liikenteen v…yl…t  on  keskustan kohdalla. 
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Kunta: 	 24.  Rusko 	
Turun Tiepiiri 	
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Taajama: 	Rusko  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN K€YTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Maantien varteen kaavoitettu  ja  rakennettu pientalotaajama. Maantie jakaa taajaman kahtia siten, ett‚ 
palvelut ovat tien l‚nsipuolella  ja  p‚‚osa asutuksesta it‚puolella. Taajama rajoittuu savikkolaaksojen 
viljeltyyn kulttuurimaisemaan. 
Maank‚ytƒn kehitt‚misedellytykset ovat ongelmalliset: maisemalliselta kannalta asutusta ei saisi laajentaa 
avoimiin laaksoihin  ja  toiminnalliselta kannalta maantien jakava vaikutus tulisi eliminoida. 

Taajamakuva  

Rusko  on  tyypillisess‚ varsinaissuomalaisessa jokilaaksossa sijaitseva taajama maantien varressa.  1300- 
luvulta per‚isin oleva kirkko vanhoine hyvin s‚ilyneine ymp‚ristƒineen  on  valtakunnallisesti merkitt‚v‚ 
kulttuurimiljƒƒ,  ja  sijaitsee erill‚‚n ydinkeskustasta, sivussa maantiest‚. Vanha kirkonkyl‚  on pienipiirteinen 

 ja  vieh‚tt‚v‚. Keskusta  on  rakentunut maantien varteen  ja  k‚sitt‚‚ p‚‚asiassa uutta rakennuskantaa. 
Suitturi  on  tavanomainen uusi pientaloalue. 
Keskittymi‚  erottavat selke‚sti omiksi kokonaisuuksikseen pelto-  ja  mets‚alueet. Taajamakuva  on  ha-
janainen  ja yhdist‚v‚n‚  tekij‚n‚  on  ainoastaan maantie, joka  on  hyvin l‚pikulkutiem‚inen, eik‚ toimi 
taajamatien‚. 
Keskustan taajamakuva  on heikkolaatuinen  ja  v‚lj‚ maantien jakaessa omakotialueen  ja liikerakentamisen 

 eri puolilleen. Ep‚viihtyisyytt‚ lis‚‚ vanhan rakenteen puuttuminen. 

Tieymp‚ristƒ  

Taajaman l‚pi kulkeva maantie  on geometrialtaan taajamatieksi  sopimaton, selke‚sti l‚pikulkutien 
luonteinen, eik‚ tiivist‚ taajaman tietilaa. Kirkolle johtavan vanhan, pienipiirteisen tien varrella  on  hieno 
koivu kujan ne. 
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Kunta: 	25.  Masku 	
Turun  Tiepiiri 	 ::LT  

€ (.13.lfl  I h  

Taajama: 	Masku kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan pƒƒtaajama 
-  Vt  8:n  molemmin puolin, Turun vaikutusalueella 
- Taajamavƒest„  v. 1990 3205 as., v. 2010 3812 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Maskun  kk sijoittuu jokilaakson reunoille  ja  ympƒr„lville 
mƒntykankaille. Suurmaisema  on  selkeƒ  ja  kaunis 
jokilaakso,  jota Vt  8  rikkoo. Taajaman ilme  on  vƒljƒ, 
pƒƒosin eri-ikƒisistƒ asuinalueista muodostuva. Uusi 
rakentaminen  on  hajottanut taajamarakennetta  laajalle 
alueelle lƒhi„mƒisiksi asuinalueiksi. Kirkko 
ympƒrist„ineen  on  arvokas kulttuurimilj„„. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

8 	 1893 	12259 	12407 	12409 	12418  

Yhteis- Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  

Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskm. Keskim.  

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

12.71 4107 4674 21 1 1 22.0 0.33 53  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  4-kaistainen  valtatie suunnitelmissa 	 -  yleiskaava 
-  Vt  8:n  Maskun  liittymƒƒn tehty liikennevalot sekƒ 	 - rakennuskaavoja 
- Humikkalasta  etelƒƒn alikulku  ja  kevytvƒylƒ  tot. v 93 	 -  uutta kaavaa  Mt 1897:n  luoteispuolelle  rinteeseen 

- Eritasoliitt.  suunnitelmissa  Vt  8:lle  tot. v.96 	 -  rak.  kaava tek. jokilaaksori etelƒreunalle  pt 12259  varteen 

-  Vt  8  vƒlillƒ Raisio -Pori  tarveselvitys,  v 93 	 - Humikkala,  kaava tekeillƒ 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono, kun valtatien  8  taajamajakson  onnettomuuksia ei oteta huomioon. 

Maankƒytt„  on  hajanaista  ja  ongelmallista, koska taajamaa rakennettu molemmin puolin valtatietƒ. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuudessa  on  ongelmia, tarkasteltava. Selvitet- 
tƒvƒ tuleva suunnittelu.  
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Kunta: 	 25. Masku 	
Turun  Tiepiiri 	 ::LT  

Taajama: 	Masku kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	 25.  Masku 	
Turun  Tiepilri 	 ::LT  

Taajama: 	Masku  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST€  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  ____________ _________  ____ ____ _______ _______  ________ 

Yleisen  Tien  Kevyen  lik.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen Liittymahheys  v‚ylien Valaistu Nykyinen rajoitus 
numero ; :..  (km) (m),  asema  (kpl/km)  osuus(%) osuus(%) toiminnallinen luokka  .krvVh)  

B 4.09 9.5 0.5 58 88  Valtatie  94 

1893 1.63 8.0  -  4.9 93 100  Kokoojatie  57 

12259 1.98 6.2  Siskaava  2.0 62 100  Yhdystie  50 

12407 2.56 6.5  -  0.4 0 100  Yhdystie  80 

12409 1.20 5.7  -  2.5 13 100  Yhctystie  50 

12418 1.24 6.5  -  0.8 12 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  12.71 7.5  __________  1,5 46 96  _________________  71  

Liikenne Henkilƒvahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Hv.-onn.  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  Hv.onri.  tiheys onnettomuudet 

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

8 10334 11577 13.0 11 0 1 14.2 0.54 37 

1893 2386 2632 13.0 2 0 0 28.2 0.25 4 

12259 1688 2199 7.0 4 0 0 65.5 0.40 7 

12407 324 463 4.0 1 0 0 66.1 0.08 1 

12409 926 1027 3.3 1 0 0 49.3 0.17 1 

12418 573 752 11.0 2 1 0 154.2 0.32 3  

Yht./keskim.  4107 4674 9.1 21 1 1 22.0 0.33 53  

Verkollinen  asema 	 Liittym‚tiheys 

Siskaava, 	 L‚pikulku-  tai  sis‚‚ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittym‚t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	 Sis‚‚ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness‚  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Nenkilƒvahinko -onnettomuuksien m€€r€  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono, kun valtatien  8  vaikutusta taajaman 
keskim‚‚r‚iseen onnettomuusasteeseen ei oteta huomioon. Taajaman yleisill‚ teill‚  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yhteens‚  21  poliisin tietoon tullutta henkilƒvahinkoon johtanutta 
onnettomuutta, joista kevytliikenteen onnettomuuksia oli  1  eli moottoriajoneuvo- 
onnettomuuksien osuus  on  Maskussa  korostunut. Valtatien 8ja maantien  1893  liittym‚ss‚  on 

 onnettomuuksien kasautuma. 

Tiest•n  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Valtatien  8  Maskun  liittym‚‚n liikennevalot,  tot. v.1993.  
-  Vt  8:IIe  alikulku  ja  kevyen liikenteen v‚yl‚ Humikkalan etel‚puolelle,  tot. v.1993. 

 -  Vt  8:n  nelikaistaistaminen  suunnitelmissa, Maskun kohta ohjelmassa  v.1996  
- Eritasoliittym‚  suunnitelmissa valtatielle, toteutetaan  v.1996.  
-  Vt  8  v‚lill‚ Raisio -Pori  tarveselvitys  v.1993  
-  Raisio - Nousiainen kevyen liikenteen v‚yl‚ paikallisteiden varsille Humikkalan pohjoispuolelle 
- Liikennevalot, eritasoliittym‚n j‚rjestelyt  ja  kevyen liikenteen v‚yl‚ parantavat  
Iii ken  netu rval  I  isu usti  Ian  netta.  
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Kunta: 	 25. Masku 	
Turun Tiepiiri 	

:: 

Taajama: 	Masku kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank€yt•n nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman rakenne  on  hajanainen.  Se  muodostuu erillisist‚ pientaloalueista, jotka ovat sijoittuneet  Vt  8:n 
 eri puolille. Taajaman vanhinta osaa edustaa kirkon ymp‚ristƒ. Maskun kirkonkyl‚  on  valtakunnallisesti 

merkitt‚v‚ kulttuurihistoria)linen  miljƒƒ keskialkaisine kivikirkkoineen.  Taajaman ydin muodostuu kirkon  ja 
 rautatien ymp‚rille  sodan  j‚lkeen rakentuneesta v‚lj‚st‚ pientaloalueesta, joka jatkuu  vt  8:n  it‚puolelle. 

Uusin  osa taajamaa  on  vt  8:n  tuntumaan rakennettu kauppakeskus.  70-luvun omakotialueita  on  Taka-
Paltassa ja Humikkalassa  sek‚ uusin p‚‚osin  80-luvulla syntynyt Akkoisten alue Seikel‚ntien, mt:n  1893 

 varressa. Maskujoen laaksoon sijoittuu joitakin maatiloja talousrakennuksineen sek‚ harvoja 
teollisuusrakennuksia.  Kankaisten kartano  ja  kulttuurimaisema ovat valtakunnallisesti merkitt‚v‚ 
kulttuurihistoriallinen ymp‚ristƒ. 

Taajamassa  on v.1991  hyv‚ksytty osayleiskaava, jossa uutta asuinrakentamista  on  sijoitettu Humikkalan 
 ja Akkoisten  alueelle. Maskuntien,  pt 12259:n  ja vt  8:n  varteen  on kaavoitettu  liike-, toimisto-  ja 

teollisuusrakentamista. Humikkalan  etel‚puolella  on  laajat urheilu-  ja virkistysalueet.  

Alkuper‚inen pieni kirkonkyl‚ ei en‚‚ m‚‚rittele ymp‚ristƒn luonnetta, vaan yhdyskuntarakenne  ja 
taajamakuva  ovat esikaupunkimaisia. Rakenteen eheytt‚minen edellytt‚‚ mittavia liikennej‚rjestelyj‚  ja 

 m‚‚r‚tietoista maa-  ja kaavoituspolitiikkaa. 

Taajamakuva 

Suurmaisema  on varsinaissuomalainen  selke‚  ja  kaunis jokilaakso. Maskun kirkonkyl‚ sijoittuu 
savikkoisen jokilaakson reunoille  ja ymp‚rƒiville  karummille m‚ntykankaille. Jokilaakson maisematilan 
halkaisee  Vt  8,  joka  on  myƒs taajamakuvan jakava elementti. 

Taajaman Ilme  on  v‚lj‚, p‚‚osin eri-ik‚isist‚ asuinalueista muodostuva. Vanha rakenne sijoittuu hyvin 
jokilaakson reunamille  ja kumpareille.  Uusi rakentaminen sitoutuu myƒs p‚‚osin hyvin maisemaan, mutta 

 on hajottanut taajamarakennetta  laajalle alueelle  ja  muodostanut l‚hiƒm‚isi‚ asuinalueita. 
Vanhastaan kirkon  ja  rautatien seutuville sijoittunut keskusta  on  uuden kauppakeskuksen myƒt‚ siirtynyt 
valtatie  8:n  risteyksen l‚helle, mik‚  on hajoittanut  alueen vanhaa ilmett‚. Selke‚‚ keskustaa  on  nykyisin 
vaikea hahmottaa.  

Vt  8 on  mittakaavaltaan liian suuri  ja  erillinen elementti muuhun taajamakuvaan verrattuna. 
Suunnitelmissa olevat Maskun eritasoliittym‚j‚rjestelyt ovat valmistuessaan  vt  8:n taajamakuvaa jakavaa 

 vaikutusta edelleen voimistava tekij‚. 

Tieymp€rist•  

Valtatie  8 on  voimakkaasti ohikulkutien luonteinen, taajamaan kuulumaton elementti  ja  se  erottaa taa-
jaman eri osia toisistaan. 
Keskustassa  ja  uusilla asuinalueilla  tie  kulkee kevytv‚ylineen p‚‚osin kauniisti maastoa myƒt‚illen. 
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Kunta: 	25.  Masku 	
Turun Tiepiiri 	 ::L'r 

.  .1.1 -1'I  lII  

Taajama: 	Masku kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Maank€yt•n  ja  liikenteen suunnittelussa  on  oltava kokonaisn‚kemys. Uuden 
eritasoliittym€n maank€yt•lliset mandollisuudet  Ja  rajoitukset tulee suunnitella huolella. 

Suunniteltu  Vt  8:n  eritasoliittym€  parantaa liikenneturvallisuutta  ja  toimivuutta  vt  8:n 
liittym‚n  osalta. Eritasoliittym‚j‚rjestelyt tulisi sovittaa olevaan maisemaan 
mandollisimman luontevasti  ja sen  laajuutta  ja  muotoa tulisi harkita tarkkaan.  Tien 
poikittaisyhteyksien  toimivuutta tulee korostaa,  ja  niiden soviftamiseen taajamakuvaan 
tulee kiinnitt‚‚ huomiota. 

Muilla taajaman yleisill€ teill€  ajonopeuksia  on  alennettava  ja  kevyen liikenteen ylitykset 
(suojatiet) teht‚v‚ turvallisemmiksi. 

Keskustan  taajamakuvallinen eheytt‚minen  on  suositeltavaa.  J€sentym€tt•mi€ 
alueita sek€  p€€-  ett€ kaavateiden osalta voidaan rajata istutuksin  ja rakentein  sek€ 
kohentaa viherilmett€ yleens€kin. 

v *, l a  
'F>  

r11t S.  
' I" 

Ip 	 ƒ 
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Turun  Tiepilri 
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Taajama: 	 Lemu kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan p‚‚taajama, kirkonkyl‚ 
- Mt:n  190  varressa 
- Taajamav‚estƒ  v. 1990 602 as., v. 2010 776 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Lemun  kirkonkyl‚  on jokilaakson  reunalle vaihettu-
misvyƒhykkeelle sijoittuva maaseutumainen, harvaan 
rakennettu taajama. Keskiaikainen kirkkomiljƒƒ  on 

 valtakunnallisesti arvokas. Taajamakuvan m‚‚r‚‚v‚n‚ 
piirteen‚ ovat teiden varsille, kauniisti maaston sijoit-
tuva vanha puutaloarkkitehtuuri. Keskustan uusi ra-
kentaminen t‚ydent‚‚ huonosti taajamarakennetta. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

190 	 12255 	12256  

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

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnhl  00 milj.ajon.km ) (onnikmlv) onn.  

5.81 1042 1140 4 2 0 36.2 0.14 7  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- tarveselvitys  maantien  190  varteen kevyen liikenteen 	 -  ei yleiskaavaa 

v‚yl‚st‚  v. 94 	 -  rakennuskaava 
-  Mt 192  parantaminen  v. -96 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Uudessa keskustarakenteessa  ja  tieymp‚ristƒss‚, Mt:ll‚  190 on  kokonaisvaltaisen ymp‚ristƒllisen  ja  maank‚y - 
tƒllisen  tarkastelun tarve tiesaneerauksen yhteydess‚, ei kiireellinen. Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  
keskim‚‚r‚inen. 

Luokka: 	1Db 	 Perustelut: 	Ei kiireellisi‚ ongelmia.  
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Kunta: 	26.  Lemu 	
Turun  Tiepiiri 

_________________ 	I]  

Taajama: 	 Lemu kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	 26.  Lemu 	
Turun Tiepiiri 	 ::Lr 

€_(.:p1iI 	I  
Taajama: 	 Lemu kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST€  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  ______ ____ ___ ______ ______  _______ __________  

Yleisen  Tien  Kevyen  ilk.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkollinen Liittym€tiheys  vƒylien Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km) osius (%)  osuus  (%)  toiminnallinen luokka  (kry)  

190 2.50 7.3  -  1.2 0 95  Kokoojatie  58 
12255 0.68 6.5  Pieni  1.5 0 96  Yhdystie  50 
12256 2.64 7.2  -  1.1 0 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  5.81 7.2  1.2 0 ___________ 	 _________________  98  53  

Liikenne  Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  KAIkki 	 .  

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

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

190 1998 2279 9.0 3 2 0 32,9 0.24 5 
12255 311 353 5.0 1 0 0 260.7 0.30 2 
12256 323 261 9.9 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1042 1140 8.9 4 2 0 36.2 0.14 7  

Verkollinen  asema 	 Ulttym€tiheys 

Siskaava, 	 L€pikulku-  tai  sis€€ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittym€t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	 Sis€€ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pienessƒ  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkil•vahinko -onnettomuuksien mƒƒrƒ  vuodessa/lOO  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimƒƒrƒinen. Taajaman yleisillƒ teillƒ  on  sattunut vuosina 
 1988-1992  yhteensƒ  4  poliisin tietoon tullutta henkil„vahinkoon johtanutta onnettomuutta. Turvattomuuden 

 tunnetta  keskustan kohdalla Mt:lIƒ  190.  

Tiest•n suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Tarveselvitys  maantien  190  varteen kevyen liikenteen vƒylƒstƒ  v. -94.  
-  Mt 192  parantaminen  v. -96.  
-  Mt 190 on  suora  ja  sujuvasti ajettava, etenkin keskustan kohdalla  tie  tuntuu liian sujuvalta taajamatieksi. 
- Ei kevytvƒyliƒ. 
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Kunta: 	26.  Lemu 	
Turun Tiepiiri 	

.  :.1: 1  il  

Taajama: 	 Lemu kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANK€YTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajama muodostuu kandesta enlaisesta osasta: Kirkonseutu  on  hyvin s‚Uynyt v‚lj‚ maaseudun raittikyl‚; 
maantien varteen  on kaavoitettu  tavanomaista omakoti-  ja rivitaloaluetta,  joka  on  edelleen laajenemassa 
pohjoiseen kalliomaastoon. Taajaman kasvu  on  todenn‚kƒisesti hyvin v‚h‚ist‚. 

Taajamakuva 

Lemun  kirkonkyl‚  on jokilaakson  reunalle vaihettumisvyƒhykkeelle sijoittuva maaseutumainen, harvaan 
rakennettu taajama. Taajama rakentuu p‚‚osin maantien  ja paikallisteiden  muodostaman kolmion reu 
noille  ja  sis‚‚n. Taajamakuvan m‚‚r‚‚v‚n‚ piirteen‚ ovat teiden varsille, kauniisti maastoon sijoittuva 
vanha puutaloarkkitehtuuri  ja sen  omaan paikoitellen syntyneet uudet omakotitalot sek‚ viljelysmaisema. 
Viherymp‚ristƒ  on  vehmasta. 
Keskustan uusi rakentaminen t‚ydent‚‚ huonosti taajamarakennetta. 
Keskusta  on  pieni, v‚h‚n palveluja k‚sitt‚v‚, hajanainen  ja  v‚lj‚sti tien varressa. Pieni omakoti-  ja 
rivitaloalue  t‚ydent‚‚ huonosti vanhaa taajamarakennetta  ja keskustakuvaa.  Kirkko sijaitsee erill‚‚n. 
Muuten kauniin  ja ehe‚n taajamakuvan  ongelmana  on  hajanainen keskustaraitti. 

Tieymp‚ristƒ 

Taajamatiet  ovat keskustaa lukuunottamatta maaseutumaisia, kauniisti viljelymaiseman  ja kumpareiden 
 v‚liss‚ polveilevia vanhoja tielinjoja. Keskustan kohdalla maantie  on  suora  ja  ymp‚ristƒ uusi, v‚lj‚ taa-

jamarakenne korostaa tien l‚piajon luonnetta. 
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Kunta: 	27.  Taivassalo 	
Turun Tiepiiri 	 ::cr 

€  :{.1  .i  II  

Taajama: 	Taivassalo kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
-  Kunnan pƒƒtaajama, kirkonkylƒ 	 Taivassalon kirkonkylƒ  on  alunperin saarelle perustettu, 
- Mt:n  192  sivussa,  pt 12233:n  varressa 	 mutta nyt maankohoamisen johdosta mƒenkumpareilla 
- Taajamavƒest„  v. 1990 728 as., v. 2010 774 as. 	 viljelysmaiseman  reunalla sijaitseva taajama. Taajama  

on  rakentunut mƒkimaastossa kulkevan raitin 
molemmin puolin. Keskiaikainen kivikirkko 
ympƒrist„ineen kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin 
kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. 

Tiest€  ja liikenrieturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

192 	 196 	 12232 	12233  

Yhteis- Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988 	1 992  
Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn.  orm.  Kuolleet (onnJlOO miIj.ajon.km) (onn.tkm/v) onn.  
3.66 1361 1968 5 3 0 55.0 0.27 12  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- tiealuetta  kavennettu keskusassa  v. 92-93, 	 -  rakennuskaava  ,  juuri valmistunut 
-  tarpeita jatkaa kevyen liikenteen reittejƒ 	 -  taajamassa seutukaavassa suojelualue 
-  Mt 196  parantaminen  v. -96 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Keskustan  tie on  kovakouraisesti saneerattu, eikƒ sopusoinnussa taajamarakenteen kanssa. Erityisesti kirkon 
kohdalla tien hallitseva asema korostuu. Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimƒƒrƒinen. 
Saneeraus todennƒk„isesti poistaa liikenneturvallisuusongelmia. 

Luokka: 	lib 	 Perustelut: 	Ei erityisiƒ ongelmia.  
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Kunta: 	27.  Taivassalo 	
Turun  Tiepiiri 

€x.i;.ili  

Taajama: 	Taivassalo kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	27.  Taivassalo 	
Turun  Tiepiiri 	

:: 

{.L'Jik  

Taajama: 	Taivassalo kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKAYTT€  JA  YMP•RIST€ 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman rakenne  on  s‚ilynyt ehe‚n‚ vanhaan  raittiin tukeutuvana. Nauhataajaman pohjoisp‚‚  j‚‚ 
 maantien pohjoispuolelle.  Raittirakenteen  kehitt‚minen  on  jatkossakin maank‚ytƒn kehitt‚misen perusta. 

Ongelma  on  kaupallisten palvelujen s‚ilytt‚minen  raitin  varrella.  

Taajamakuva 

Taivassalon  kirkonkyl‚  on  alunperin saarelle perustettu, mutta nyt  maankohoamisen  johdosta m‚en
-kumpareilla viljelysmaiseman  reunalla sijaitseva taajama. Taajama  on  rakentunut  m‚kimaastossa  kulkevan 

 raitin  molemmin puolin.  Raitin  varren rakennukset poikkeavat toisistaan sek‚ i‚lt‚‚n ett‚ muodoltaan. 
Aiemmin ehyt vanha  kyl‚miljƒƒ  on  rikottu uudella t‚ydennysrakentamisella. Uudet  liikerakennukset py-
s‚kƒintialueineen  vanhan  kyl‚nraitin  varrella eiv‚t  sopeudu taajamakuvaan.  1800-luvun vanhoja asu

-tuskokonaisuuksia  on  en‚‚ kirkon etel‚-  ja it‚puolisilla kalliom‚ill‚.  
Keskiaikaisella  kivikirkolla  on  edelleen hallitseva  ja  kyl‚‚  koossapit‚v‚  asema.  Kirkkomaisema 
hautausmaineen  ja pappiloineen  on  arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi  kulttuurihistorialliseksi 
ymp‚ristƒksi. Kyl‚kokonaisuus,  kirkko n‚kyvimp‚n‚  maamerkkin‚  avautuu upeasti  ohitustielle  l‚nnest‚ 
tultaessa. Muuten keskusta k‚‚ntyy poisp‚in  ohitustielt‚  kohti  kyl‚nraittia.  Tien  varressa ovat  vain 

 huoltoasemat.  Ohitustien  pohjoispuolelle j‚‚v‚t  mm.  koulu  ja  pappila.  

Tieymp‚ristƒ  

L‚nnest‚ tultaessa taajaman selv‚n‚  porttikohtana  on  risteyksest‚ avautuva n‚kym‚ kirkolle  ja  kyl‚‚n. 
Id‚st‚ sis‚‚ntulo  on  v‚hitt‚inen ohi asuinalueiden.  Kyl‚nraitilla  on  selv‚t alkukohdat. Kyl‚nraitti  on  ‚s-
kett‚in saneerattu  (v. 92-93),  tiealuetta  on  kavennettu,  kevytv‚yl‚t  erotettu  ja  perustettu puu-  ja  pen

-sasistutuksia.  Saneeraus  on  j‚sent‚nyt tietilaa,  mutta  on  kuitenkin liian kovakouraisesti toteutettu van-
hastaan  pienipiirteisen kyl‚nraitin  luonteeseen n‚hden.  Tie on  paikoin korkealla.  Tieymp‚ristƒn  ilmett‚ 
heikent‚v‚t viel‚ liikkeiden  pys‚kƒintialueet,  jotka avautuvat raitille. Saneerauksen yhteydess‚  on  j‚tetty 
joitakin vanhoja puita keskustaan,  osa  uusista  istutuksista  on  kuollut.  Kevytv‚yl‚t  ulottuvat uusille 

 asuinalueille. Ohitustien  varsi v‚lj‚‚  l‚pikulkuymp‚ristƒ‚. 
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Kunta: 	28.  Kustavi 	
Turun  Tiepliri 	 ::LT  

Taajama: 	Kustavi 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
- Saaristokunnan p‚‚taajama 
- Mt:n  192,  vanhan postitien varressa 
- Taajamav‚estƒ  v. 1990 432 as., v. 2010 431 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Kustavin  kirkonkyl‚  on  syntynyt saaristov‚yl‚n var-
teen kirkon koillispuolelle.  Kustavi  on  ollut yksi vanhan 
postitien etapeista. Keskustan vanha rakenne  on 

 ehe‚‚  ja  pienipiirteist‚ puutaloarkkitehtuuria  ja 
 rakennukset kauniisti sijoittuneet m‚enrinteille. Yksi 

keskustan vanhoista talonpoikaistaloista  on  suojeltu 
kaavalla. Kirkko  on  kulttuurihistoriallisesti arvokas. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

192 	1924  

Yhteis-  L. 	 Henkilƒvahinko -onnettomuudet  1988- 1992  

Kaikki Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn. -  

2.75 881 1372 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  ohitustie tehty taajaman l‚nsipuolelle 	 - osayleiskaava 
-  ohitustie etel‚puolelle kaukana tulevaisuudessa 	 - rakennuskaavoja 
-  kevyen liikenteen v‚yl‚  on 	 -  it‚puolelle salmea kaavoitettu 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyv‚. Kovakouraisesti saneerattu  tie  sopii huonosti keskustakuvaan. 
Valitettavan standardimainen tieratkaisu. Taajamakuva ei vastaa odotuksia matkailu-  ja  lomakohteesta.  

Luokka: 	 lib 	 Perustelut: 	Ei erityisi‚ ongelmia.  



Kunta: 	28.  Kustavi 	
Turun  Tiepliri 	 ::LT 

1:11 -'1l  

Taajama: 	Kustavi 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	 28.  Kustavi  

Taajama: 	Kustavi 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST€  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  tiikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  --  Tien  Kevyen  ilk.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen Lnttym‚tiheys vƒylion  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  _j (m)  aSei: (kpl/km) 0SUU$;.(%)iI:....  osuus  (%)  toiminnallinen luokka  :(kiii/h)  

192 1.65 7.0  -  6.1 53 53  Seudullinentie  50 

1924 1.10 6.5  -  0.9 0 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  2.75 6.8  ___________  4.0 32 72  __________________  50  

Liikenne  . 	 Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tul.  Yleisen Raskaan  Hv,-Onfl. 

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv  orm  tiheys  onflMt„muudet  

numero  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onnJ1m,) _______________  

192 982 

______  

1669 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

1924 680 925 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  861 1372 5.4 0 0 0 0.0 0.00  -  0  

Verkollinen  asema 	 Lirttymƒtiheys 

Siskaava, 	Lƒpikulku-  tai  sisƒƒntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymƒt 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

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

Pieni, 	Tie  pienessƒ  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkil„vahinko -onnettomuuksien mƒƒrƒ  vuodess/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvƒ. Taajaman yleisillƒ teillƒ ei ole sattunut vuosina  1 988-
1 992  poliisin tietoon tulleita henkil„vahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Tiest•n suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ohitustie tehty taajaman lƒnsipuolelle. 
-  Ohitustie etelƒpuolelle kaukana tulevaisuudessa. 
- Kevyen liikenteen vƒylƒt  on  keskustassa. 
-  Ei tiest„„n liittyviƒ ongelmia. 



Kunta: 	 28.  Kustavi 	
Turun Tiepiiri 	 ::LT  

Taajama: 	Kustavi 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANK€YTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus  

Sis‚saariston  kallioisille kumpareille rakentunut pieni kirkonkyl‚, joka  on 1 970 -luvulta alkaen joutunut 
valitettavan standardimaisten kaavoitus-  ja  rakentamistoimenpiteiden  kohteeksi. Taajama keskittyy 
p‚‚osin mt  1 92:n  ja  siit‚ luoteeseen erkanevan haaran varaan. Kyl‚  on  laajentunut teiden varsille  ja 

 uusin alue  on  kaavoitettu  salmen it‚puolelle. 

Taaja  ma  kuva 

Kustavin  kirkonkyl‚  on  syntynyt saaristov‚yl‚n varteen kirkon koillispuolella oleville kandelle kallioiselle 
m‚elle  ja  niiden v‚liseen painanteeseen.  Kustavi  on  yksi vanhan postitien etapeista. Maisema  on pie -
niplirteista saaristolaismaisemaa kallioisine m‚kineen  ja  pienine peltokaistaleineen.  Keskustan vanha 
rakenne  on  ehe‚‚  ja  pienipiirteist‚ puutaloarkkitehtuuria  ja  rakennukset kauniisti sijoittuneet 
m‚enrinteille, Maantien varressa sijaitseva v‚h‚inen liikerakentaminen  on  harjakattoista  ja  
sopusointuista.  
Keskustasta pohjoiseen rakennetulla uudella,  1 970-80  -lukujen asuinalueilla taajamakuva  on  yksitoik-
koinen pellolle rakentamisen seurauksena. 

Kirkko sijaitsee sivussa keskustasta mets‚isess‚ ymp‚ristƒss‚. N‚kƒyhteytt‚ ei keskustaan ole. Vihe-
rymp‚ristƒ taajamassa  on  vehmas  ja  hyvin hoidettu. 

Tieymp‚ristƒ 

Sis‚‚ntulotiet  ovat mets‚isi‚; ei porttikohtia, paitsi l‚ntisen keskustan ohikulkutien takana n‚kyv‚ puu-
talorinne. Keskustan raitilla tietila melko suora  ja  leve‚: kevytv‚yl‚ kulkee taajaman l‚pi  ja  liikeraken-
nusten edess‚  on  pieni‚ pys‚kƒintialueita. Tieratkaisu  on  liian standardimainen  ja  v‚hent‚‚ taaja-
maymp‚ristƒn pienipiirteisyytt‚  ja  omaleimaisuutta. Keskustaan  on  istutettu tienvarsipuiksi saarnia, 
jotka parantavat kasvaessaan tietilaa. 
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Kunta: 	 29.  Uusikaupunki 	
Turun  Tiepiiri 	 ::L'r  

Taajama: 	Lokalahti 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojetuarvot: 
-  Vanha kirkonkyl‚ 	 Lokalanden kirkonkyl‚  on  syntynyt kirkon ymp‚rille 
- Pt:n  12353  ja  12354  risteyksen ymp‚rill‚ 	 kolmen maantien  ja  kyl‚tien  risteykseen rannikkoseu- 
- Taajamav‚estƒ  514 as. 	 dun  kalliolsten m‚kien  ja  pienipiirteisten peltoalueiden  

luomaan vaihtelevaan maisemaan. Kyl‚  on  pienipiir-
teinen,  tyylilt‚‚n  ja  rakenteeltaan ehe‚  ja  hitaasti ra-
kentunut. Vanhalla kirkolla  on  taajamakuvaa  hallitseva 
asema keskell‚ kyl‚‚. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

12353 	12354 	12356  

Yhteis- Henkilƒvahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  

Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskini.  

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

3.90 483 621 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  keskustan kevyen liikenteen tarveselvitys  ja  toimenpide- 	 -  yleiskaava vahvistettu  v -993  

p‚‚tƒs tehty 	 -  rakennuskaava osin vanhentunut 

-  Uudenkaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma,  v,-92 	 -  yleiskaava merenranta-alueista vahvistettavana, 
- Pt:n  12354  pohjoisesta oikaisusta, ns. Lehm‚nkurkun 	 ei n‚y kartassa 

tiest‚ tarveselvitys 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt•,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyv‚. Voimakas identiteetti,  jota  on  helppo kehitt‚‚, mutta myƒs herkk‚ 
taajamaymp‚ristƒ, joka voi toimenpiteill‚ helposti heikenty‚. 

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Ei tulisi tehd‚ toimenpiteit‚ keskustassa, mutta n‚in tapahtu- 
essa  olisi teht‚v‚ kokonaisvaltaiset ymp‚ristƒn huomioon 
ottavat suunnitelmat.  
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Kunta: 	29.  Uusikaupunki 	
Turun Tiepri 	 ::LT  

i.1b1PIl  

Taajama: 	Lokalahti 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Kunta: 	 29.  Uusikaupunki 	
Turun  Tiepilri 	 ::Lr  

Taajama: 	Lokalahti 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST€  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  
tien 

::numera.  
Pituus  

JL  

Tien  
Isveys 

(m)  
Verkotinen 

asema  
Liittym‚tiheys 

(kpl/km)  

Kevyen  tik.  
vƒyhen  

osui. 	(%)  

Valaistu  
osuus  (%) 

Nykylnan 

tolrnlnnaIlinGnlUOkka  

Nopeus 
rajoftus  

(Km):.::. 

12353 
12354 
12356 

1.20 
2.00 
0.70 

6.0  
8.1  
7.7  

- 

 - 

Sisriauha  

0.8 
0.5 
2.9 

0 
0 
0 

100  
83  
100  

Yhdystie  
Yhdystie  
Yhdystie  

50 
53 
58  

Yht./keskim.  390 6.4  __________  1.0 0 91  _________________  53  

Liikenne  Henkilovahinko  onnettomuudet  1988 	1992  kk  pol  
tietoon  tul,  

onnetiomuudet  
(kpl)  

Yleisen 
tien  

numero  
KVL KKVL  

______  

Raskaan  
liikenteen 

.osuus::(%}  
Kaikki 

 (kpl) 
Kevytl  

(kpl) 

Kuolleet 
 (kpl)  

Nv onn 
 aste:':  

Hv.-onn. 
 tiheys 

 .,(onn/knWi ______ 

12353 
12354 
12358 

618 
358 
609 

742 
538 
652 

4.0 
7.7 
4.1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.00 
0.00 
0.00 

0 
0 
0  

Yht./keskim.  483 621 5.9 0 0 0 0.0 0.00 0  

Verkoilinen  asema 	 Liittym‚tiheys 

Siskaava, 	Lƒpikulku-  tai  sis‚‚ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittym‚t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajortus 

Sisnauha, 	Sis‚„ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness‚  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste  
i-lenkil‚vahinko-onnettomuukSiefl  m‚‚r‚  vuodessa/1  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyv‚. Taajaman yleisill‚ teill‚ ei ole sattunut vuosina 
 1988-1992  poliisin tietoon tulleita henkil…vahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Tiest•n  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Keskustan kevyen liikenteen  tarveselvitys  ja  toimenpidep‚‚t…s  on  tehty. 
 - Lehm‚nkurkun  tielinjaus kiert‚‚ taajaman,  tarveselvitys  tehty.  

-  Uudenkaupungin  liikenneturvallisuussuunnitelflla  v.-92.  
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Kunta: 	29.  Uusikaupunki 	

Turun Tiepiiri 	 €  

.1.1:  -i'i S(k  

Taajama: 	Lokalahti 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN K•YTT‚  JA  YMP•RIST‚ 

Maankƒyt„n nykytila  ja  tulevaisuus 

Rakenteellisesti erikoinen t‚htim‚inen raittikyl‚.Keskustapalvelutja kirkko sijoittuvat kolmen tien 
risteykseen, asutus sijoittuu v‚lj‚sti teiden varsille. Pientalovaltaista asutusta  on  kaavoitettu  keskustasta 
Iuoteeseen, teollisuusaluevaraus  on  pohjoisessa maantien risteyksen tuntumassa. Maatalous  on 

 voimakasta. 

Kunnan maank‚ytƒttƒ  on  suunnitelmallista. Osayleiskaava  on  vuodelta  -93.  Maank‚ytƒn muutokset tulevat 
olemaan v‚h‚isi‚.Ongelmana  on  keskustan hieman lƒyh‚ rakenne. 

Taajamakuva 

Lokalanden  kirkonkyl‚  on  syntynyt kirkon ymp‚rille kolmen maantien  ja kyl‚tien  risteykseen rannikko- 
seudun kallioisten m‚kien  ja pienipiirteisten peltoalueiden  luomaan vaihtelevaan maisemaan. Kyl‚  on 

 pienipiirteinen,  tyylilt‚‚n  ja  rakenteeltaan ehe‚  ja  hitaasti rakentunut. Vanhalla kirkolla  on  taajamakuvaa 
 hallitseva asema keskell‚ kyl‚‚. 

Taajamakuvaan  luo vahvaa omaleimaisuutta puistomainen keskusaukio kirkon edustalla, johon yhdistyy 
myƒs risteyksen liikenneymp‚ristƒ. Taajama  on  rakentunut melko tiiviisti keskustan risteyksen ymp‚rille 
sek‚ teiden varsille. Rakennuskanta  on  sopusointuista,  l‚hinn‚  1-2  kerroksisia sotien j‚lkeen rakennettuja 
pientaloja hoidettuine puutarhoineen sek‚ v‚h‚n uutta rakentamista. V‚h‚isen‚ haittana kulttuurihistoriaa 
henkiv‚ss‚ ehe‚ss‚ taajamakuvassa  on  hienoinen j‚sentym‚ttƒmyys keskustan liikerakennusten 
edustalla. 

Taajamakuvallisena  ongelmana  on  keskustailmeen  muuttuminen, mik‚li liikennetilaa ryhdyt‚‚n 
j‚sent‚m‚‚n. T‚llƒin  on  vaarana omaleimaisen aukiotilan muuttuminen katumaiseksi, liikenneaiheita 
korostavaksi. 

Tieympƒrist„ 

Tietila  on  kauttaaltaan vieh‚tt‚v‚‚  ja pienipiirteist‚ ja  tiet vanhojen linjausten mukaan polveilevia. Hoi-
dettuja runsaita viherreunoja muodostavat tiehen asti ulottuvat talojen puutarhat.Keskustan risteystilassa 
korostuu puistoaukio, jonka reunoilla tietilassa  on  pieni‚ j‚sentym‚ttƒmi‚ alueita kuten bussipys‚kki  tai 

 liikkeiden edustat. Tieymp‚ristƒn luonne ei kuitenkaan sied‚ mit‚‚n voimakkaita parannustoimenpiteit‚. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Keskusaukio  on  pienen maaseutukyl‚n keskeinen paikka. T‚ll‚ hetkell‚ ei kannattaisi kiirehti‚ tekem‚‚n 
mit‚‚n toimenpiteit‚, koska ne tulisivat joka tapauksessa muuttamaan t‚t‚ herkk‚‚ ymp‚ristƒ‚. Mik‚li 
j‚sentym‚tƒnt‚ tietilaa ryhdyt‚‚n parantamaan,  on  ensiarvoisen t‚rke‚‚ suunnitella kokonaisvaltaisesti, 
paikan omaleimainen ilme huomioiden maaseutumaisena pikkuaukiona, jossa liikennetilan rakenteetja 
varusteet ovat vaatimattomassa roolissa . Rakennuskannan t€ydent€minen  on  my•s teht€v€ hienovaraisesti 
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Kunta: 	30a.  Vehmaa 	
Turun Tieplirt 	 ::Lr 

€:Fi.:i1,1-l-tk  

Taajama: 	Vinkkil€ 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
-  Kunnan pƒƒtaajama 	 Vinkkilƒ  on  syntynyt tien varteen aseman viereen. 

- Mt:n  195  sekƒ rautatien varrella 	 Vanha rakennuskanta, pƒƒosin  radan  itapuolella  mu- 
- Kiviteollisuutta 	 kautuu  maaston harjanteiden suuntaisesti. Keskusta- 

- Taajamavƒest„  1366 	 rakenne ryhmittyy raitin varrelle. Rudereettikasvillisuu - 
den  valoittamia hoitamattomia  alueita. 

Tiest•  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

195  

Yhteis- 
pituus 

km)  

Keskim. 
KVL 

Keskim. 
 KKVL 

Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  

Kaikki 
hv-onn. 

Kevytl. 
onn.  Kuolleet 

Onnettomuusaste 
(onnhlOO milj.ajon.km ) 

Onn.tiheys  
(onn.Ikmlv) 

Kaikki  
onn.  

1.81 1702 1656 5 4 0 89.2 0.55 8  

Suunnittelutilanne (maank€ytt•,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 

-  hankkeena kevyen liikenteen vƒylƒt Vinkkilƒstƒ kirkonkylƒƒn, 	 -  rakennuskaava 

tarve-  ja  toimenpideselvitykset  valmiit, toteutetaan  v. 95-96  

Ymp€rist•analyysi (maank€ytt•,  liikenne, ymp€rist•): 
Tieverkon kehittƒmisen vaikutuksia  on  tarkasteltava.  Tien  jaksottelua  on  selvennettƒvƒ.  Hyvƒt lƒht„kohdat toteuttaa 

hyvƒ  tie-  ja  ympƒrist„ratkaisu.  Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimƒƒrƒinen. 

Luokka: 	I 	 Perustelut: 	Tiehen  ja  tieympƒrist„„n  liittyviƒ ongelmia. Kiireellinen.  
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Kunta: 	30a.  Vehmaa 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr  

I  

Taajama: 	Vinkkil€ 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

. - 	- 	. 	I- 	‚ '; 
M&w  

10 •t:  .. 	1  ei  

1'-  ‚ 

I1  __  _ 

: Iit2i 



Kunta: 	30a.  Vehmaa 	
Turun  Tiepitri 	

:: 

	 145  

Taajama: 	Vinkkit€ 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST•  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  ______ ___ ___ ______ ______  
______ __________________  

Yleisen  Tien  Kevyen  ilk.  N‚p‚ua  

tien Pituus leveys  Verkollinen Lirttymatiheys vyhen Valaislu  Nykyinen  rato.tus  

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km) OSUUI (%)  osuus  (%) tolminnalllnen  luokka  k#nh  

195 181 7.7  Siskaava  2.2 64 87  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  1.81 7.7  2.2 64 __________ 	 ________________  87  50  

Liikenne  ________  ________ Henkil‚vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  lki 	 ,  

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

___________ ______ ______ :08uu5 (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onnjkrrW) (kp  

195 1702 1856 6.2 5 4 0 89.2 0.55 8  

Yht./keskim.  1702 1656 6.2 5 4 0 89.2 0.55 8  

Verkollinen  asema 	 Liittymƒtiheys 
Siskaava, 	 Lƒpikulku-  tai  sisƒƒntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymƒt 

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

Pieni, 	Tie  pienessƒ  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkil‚vahinko-orinettomuuksien  mƒƒrƒ  vuodessall  00  milj.  autokm 	 - 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimƒƒrƒinen. Taajaman yleisillƒ teillƒ  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yhteensƒ  5  poliisin tietoon tullutta henkil‚vahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Haastattelun perusteella keskustan lƒpi kulkee paljon raskasta liikennettƒ. 
Kunta pitƒƒ merkittƒvƒnƒ  liikenneturvallisuusongelmana  kevyen liikenteen vƒylƒn puuttumista  
Vinkkilƒn  ja  kironkylƒn vƒlilitƒ.  

Tiestƒn suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kevyen liikenteen vƒylƒt  Vinkkilƒstƒ kirkonkylƒlle  hankkeena, tarve-  ja  toimenpideselvitykset 
 valmiit, rakennetaan  v. 1995-96.  

-  Liian leveƒ tien  poikkileikkaus  ja  liikkeiden  pysƒk‚inti  jƒsentymƒt‚ntƒ.  
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Turun  Tiepiiri 	 ::ir  

Kunta: 	 30a.  Vehmaa 	 ______  
Taajama: 	Vinkkil€ 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKAYTT•  JA  YMP‚RIST• 

Maank€ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Suhteellisen nuori taajama, jonka  kokonaisrakenne  on  varsin  ehyt. Asutus  on  pysynyt hyvin  sel‚nteill‚, 
 mutta uusi asutus  on  jo  levinnyt  savipelloille. Rakennuskannassa  on  paljon uutta  rivitalotuotantoa. 

 Rakennukset  sijiatsevat  l‚hell‚ toisiaan, mutta niiden v‚liin  j‚‚  laajoja  joutomaa-alueita.Ymp‚ristƒ  on 
 heikkolaatuista.  

Taajaman rakennuskaava  on  ajan tasalla.  Osayleiskaavaa  ei ole. 

Rakenteen kannalta ongelmallinen  on  laajentumispyrkimys  ohikulkutien etel‚puolelle. Maank‚ytƒn kan-
nalta t‚rke‚ kysymys  on  myƒs kauppojen s‚ilyminen  ja  kehittyminen keskustassa  ja  sit‚ kautta  koko 

 keskustan ymp‚ristƒn  kehitt‚mismandoll isuudet. 	 - ________________________ 

Taajamakuva 

Vehmaan p‚‚taajama, Vinkkil‚,  on  syntynyt tien varteen aseman viereen.  Suurmaiseman  tekijƒin‚ ovat 
luode-kaakkosuuntaiset  kallioiset harjanteet sek‚ niiden v‚liset samansuuntaiset  peltoaukeat. Vinkkil‚n 

 vanha rakennuskanta, p‚‚osin  radan  it‚puolella, mukautuu  vieh‚tt‚v‚sti  maaston harjanteiden 
suuntaisesti. Uusi, enimm‚kseen  1970-80-lukujen  liikerakennuksista  koostuva keskusta sijoittuu 

 maisemarakennetta  vastaan.  

Keskustarakenne ryhmittyy raitin  varrelle v‚lj‚sti suurina,  raskaina massoina  j‚tt‚en  v‚litilat laajoiksi 
asfaittikentiksi  tai  rudereettikasvi Ilisuuden valloittamiksi hoitamattomiksi alueiksi.  Keskustan arkkitehtuuri 

 on  heikkotasoista.  Keskustassa  on  hyvin v‚h‚n  hoidettua  kasvillisuutta  ja  raitin  varrella kasvavien muu-
tamien koivujen kunto  on  huono.  
Sis‚‚ntulojakso  l‚nnest‚  on  taajamakuvaltaan  hajanaista  ja  viherymp‚ristƒ hoitamatonta. Taajarnan  ilme 

 on  kokonaisuudessaan ankea  ja  ep‚viihtyis‚,  jota  ep‚yhten‚inen liikerakentaminen  hallitsee. 

Taajamassa ei ole valtakunnallisesti merkitt‚vi‚ kulttuurimaisema-alueita  tai  -ymp‚ristƒj‚. 
 Taajamakuvalliset  arvot liittyv‚t voimakkaaseen  maisemakuvaan,  perinteiseen  rakentamistapaan  sek‚ 

keskustan l‚pi kulkevan paikallistien  raittimaiseen  luonteeseen. Negatiivista  on  ymp‚ristƒn heikko laatu, 
 j‚sentym‚ttƒm‚t Iiittym‚rt  ja  pys‚kƒintialueet  sek‚ uuden rakentamisen tapa  ja  mittakaava.  

Tieymp€ristƒ 

Vinkkil‚n  tiestƒ  on  s‚ilynyt melko perinteisen‚  ja  geometrialtaan  hyv‚n‚ lukuunottamatta  ohikulkutiet‚ (mt 
 194).  Varsinaisena  taajamtien‚  toimivan maantien  195  ongelmana  on  selke‚n jaksottumisen puuttuminen 

maank‚ytƒn mukaan.  Keskustajakso  on  kokonaisuudessaan  j‚sentym‚tƒn  ja  leve‚. Tiehen liittyv‚ 
 tonttikasvillisuus  kaipaa kohentamista. 

Rautatien it‚puolella  tie  muuttuu  maaseutumaiseksi  ja  kauniisti maastoa  myƒt‚ilev‚ksi. 



Kunta: 	30a. Veh  maa 	
Turun Tiepiiri 	
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Taajama: 	Vinkkil€ 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Toimenpiteet liittyv‚t keskeisesti varsinaisena taajamatien‚ toimivaan  maantiehen  195.  Kyseinen  tie 
 kaipaa tieteknisin  ja ymp‚ristƒnhoidollisin  

toimenpitein teht‚v‚‚ jaksottamista, joka seuraa luontaisesti maank‚yttƒ‚. Keskustajakso vaatii 
saneerauksen.  Tien  it‚p‚‚ss‚  ei tarvita toimenpiteit‚,  sen  sijaan l‚nsip‚‚ pt:It‚  12366  vaatii erityisesti 
ymp‚ristƒn kohentamista. 
Keskustan saneeraus k‚sitt‚‚ pys‚kƒintij‚rjestelyj‚, poikittaisyhteyksien parantamista, ymp‚ristƒn laadun 
kohentamista  ja  istutusten lis‚‚mist‚. Saneeraus tulee tehd‚ selke‚sti  ja  liikoja yksityiskohtia v‚ltt‚en 
paikan henkeen soveltuvasti. 

Keskustan saneerauksen yhteydess‚ tarvitaan myƒs kaavan tarkistus, jolla parannetaa kaupan 
toimintaedellytyksi‚ (pys‚kƒinti  ja huoltoliikenne)  sek‚ kehitet‚‚n uusia asuntorakentamismandollisuuksia. 

Muiden teiden osalta toimenpitein‚  on  ainoastaan ymp‚ristƒn hoitotason kohentaminen.  
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Kunta: 	30b.  Veh  maa 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 

€:,I:F.ilIfl  

Taajama: 	Vehmaa kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Vanha kirkonkyl‚ 
- Pt:n  12365  varressa 
- Taajamav‚estƒ  v. 1990 1080 as., v. 2010 1199 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Kirkonkyl‚  on  kaunista  ja  ehe‚‚ taajamaymp‚ristƒ‚. 

 Rakentaminen  on  sijoittunut m‚ntyharjanteille teiden 
varsille. Rakennuskanta k‚sitt‚‚ vanhaa puutaloarkki-
tehtuuria; uudet omakotitalot  on  sovitettu hyvin 
taajamaymp‚ristƒƒn. Vehmaan keskiaikainen kirkko  on 

 valtakunnallisesti merkitt‚v‚ kulttuurihistoriallinen 
kohde. 

Tiest•  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

12365 	12366  

Yhteis- Henkilƒvahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  

Kaikki Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onn./100 milj.ajori.km ) (onn./km/v) onn.  

1.21 356 437 1 0  0 -  127.4 0.17  

Suunnittelutilanne (maank‚ytt•,tiest•):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 
-  hankkeena kevyen liikenteen v‚yl‚t Vinkkil‚st‚ kirkonkyl‚lle, tarve-  ja  toimenpideselvitys  

valmis, toteutetaan  v.-95-96  

Ymp‚rist•analyysi (maank‚ytt‚,  liikenne, ymp‚rist•): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskim‚‚r‚ist‚ parempi. Hyv‚, ehe‚, raittimainen kyl‚. Ei n‚ht‚viss‚ 

olevia muutoksia maank‚ytƒss‚. Herkk‚, s‚ilytett‚v‚ ymp‚ristƒ.  Tien  ja  ymp‚ristƒn sopusointuinen tilanne  on 
 mandollista s‚ilytt‚‚ pienill‚ hienovaraisilla toimenpiteill‚. Hankkeena olevat kevyen liikenteen v‚yl‚t vaativat 

maastoon sovittamiseltaan erityist‚ tarkkuutta.  

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Herkk‚, pienipiirteinen  ja  s‚ilytett‚v‚ kyl‚  ja  
tieymp‚ristƒ. 
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Kunta: 	30b.  Vehmaa 	
Turun  Tiepliri 	 ::Lr  

Taajama: 	Vehmaa kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	30b.  Vehmaa 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr  

€(;l-illi.h  

Taajama: 	Vehmaa kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST•  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ___________ __________ _______  

YteI8en  Tien  Kevyen  hik NOpeuS  

tien Pituus leveys  Verkollinen Lilttyrn‚tiheys v‚yhen Valaislu  Nykyinen  raO€u*  

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

12365 0.68 6.6  Sisnauha  1.2 0 70  Yhdysile  50 

12366 0.35 7.0  Sisnauha  2.9 0 100  Yhdystlo  50  

Yht./keskim.  1.21 6.7  ___________  1.7 0 79  __________________  50  

Liikenne  ________ Henkilƒvahinko-onnettomuudet  1988 	1992 Kai 	pol.  
tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Hv.-orin.  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  Hv.Onn.  tiheys  onnettomuuet  

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

12365 293 359 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12366 511 627 7.0 1 0 0 306.4 0.57 1  

Yhtjkeskim.  356 437 5.6 1 0 0 127.4 0.17 1  

Verkollinen  asema 	 Liittym‚tiheys 

Siskaava, 	L‚pikulku-  tai  sis‚‚ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksitylsteiden liittym‚t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	Sis‚‚ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien  nopeusrajoltusten  pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness‚  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkil‚vahinko -onnettomuuksien m‚‚r‚  vuodassaJl  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskim‚‚r‚ist‚ parempi. Taajaman yleisill‚ teill‚  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilƒvahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestƒn suu  nnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Hankkeena kevyen liikenteen v‚yl‚t, jotka jatkavat olevia v‚yli‚  Vinkkil‚st‚  Vehmaa  kk:Ile;  tarve-  ja 
toimenpideselvitys  tehty, toteutetaan  v.95-96  
-  Ei  tiestƒƒn  liittyvi‚ ongelmia.  
-  Kevyen liikenteen v‚yli‚ ei ole.  
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Kunta: 	30b.  Vehmaa 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 

€:i.i: i'i  
Taajama: 	Vehmaa kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN K•YTT‚  JA  YMP•RIST‚ 

Maank€yt•n nykytila  ja  tulevaisuus 

Sƒilytettƒvƒ  raittikylƒ. 

Taajamakuva  

Kirkonkylƒ  on  kaunista  ja eheƒƒ taajamaympƒrist„ƒ.  Rakentaminen  on  sijoittunut luontevasti  mƒenhar-
janteille  teiden varsille. Rakennuskanta kƒsittƒƒ pƒƒasiassa vanhaa  puutaloarkkitehtuuria,  mutta muutamat 
uudet  omakotitalot  on  sovitettu hyvin  taajamaympƒrist„„n. Taajamatie  on  kylƒkuvan  oleellinen  ja  hieno 

 elem entti. 
Viherympƒrist„  on  vehmas  ja  hoidettu. Keskiaikainen  harmaakivikirkko  on  valtakunnallisesti merkittƒvƒ 

 kulttuurihistoriallinen  kohde  ja  sijoittuu  nƒkyvƒlle  paikalle mƒelle. Vanha  kulttuurihistoriallinen kylƒmilj„„  on 
 hyvin maastoon sitoutunut, ilmeeltƒƒn herkkƒ  ja pienipiirteinen. 

Tieympƒrist„  

Tie on  kapea,  viehƒttƒvƒsti polveileva  ja tietilaltaan  tiivis  ja  viihtyisƒ.  Runsaissa viherreunoissa  on  van-
hoja, hienoja puita, etenkin  saarnia  hyvin lƒhellƒ tietƒ. Hyvin hoidetut puutarhat ulottuvat tielle. Paikoin 
my„s rakennukset sijoittuvat aivan tien viereen.  Tien  parannustoimien  tulisi rakentua nykyisten 

 ympƒrist„arvojen sƒilyttƒmiselle.  Tien  ja  ympƒrist„n  sopusointuinen  tilanne  on  mandollista sƒilyttƒƒ 
pienillƒ, hienovaraisilla toimenpiteillƒ.  
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Kunta: 	 31.  Myn€m€ki 	
Turun  Tiepiiri 

•(.]bI'1  111  

Taajama: 	 Myn€m€ki kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP‚RISTƒN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot:  Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan  p€€taajama  Myn€m€ki  on  syntynyt  Myn€joen  entiselle  suualueelle, 
-  Vt  8:n  sivussa, maanteiden risteyksess€ nykyiselle  keskijuoksulle,  joka nykyisin  on  maise- 
- Maatalosuvaltainen maltaan  avointa  peltomaisemaa.  Taajama koostuu  
- Taajamav€est„  v. 1990 3380 as.  alunperin useasta eri kyl€st€  ja  kyl€n osasta. Taaja- 

makuva  on  keskustassa, kirkon etel€puolella, tehok- 
kaasti rakennettu,  pikkukaupunkimainen.  Keskiaikai- 
sella  kivikirkolla  on  hallitseva asema. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

8 	 193 	195 	202 	1933 	12397 	 12401  

Yhteis- Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki  Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onn,/100 milj.ajori.km ) (onn./kmlv) onn.  

7.08 2838 3048 12 4 0 32.7 0.34 31  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 -  vt  8:Ile  suunnitteilla alikulku  pt 12401  
- tievaraus  Mt 202:n  oikaisu, tiesuunnitelma tehty 	 liittym€n  etel€puolelle  
-  valtatien  8 4-kaistaistaminen  suunnitelmissa 	 Kaavoitustilanne 
-  taajaman  tieverkkosuunnitelma  tehty  v. -92 	 - rakennuskaavoja 
- taajamateiden  parantaminen, alustava  yleissuunnitelma  v.-93 	 - yleiskaavaa  tarkistetaan  
-  Vt  8  v€lill€ Raisio-Pori  tarveselvitys,  v. -93  

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskim€€r€ist€ huonompi.  Tierakentaminen  muokannut voimakkaasti 
ymp€rist„€, tulevassa  tiesuunnittelussa  painotettava tien sopeutumista ymp€rist„„ns€. Pit€isi laatia pitk€n 
t€ht€yksen kokonaisvaltainen taajaman  kehityssuunnitelma,  joka k€sitt€€ tieverkon, maank€yt„n  ja  ymp€rist„kuvan 

eheytt€mist€.  

Luokka: 	 Perustelut: 	Hajautuneen  maank€yt„n luomat liikenteen  yhteystarpeet. 
Liikenneturvallisuus  Vt  8:n  liittym€alueilta  huono. Taajama- 
kuvan  parannustarve  keskustassa.  

153  
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Kunta: 	31.  Myn€m€ki 	
Turun Tiepiiri 	 LT  

Taajama: 	Myn€m€ki kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST•  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  ____________ _________  _______  ________ 

Yleisen  Tien  Kevyen  hdc.  Nopeus  

glen  Pituus leveys  Verkollinen bittym€tiheys v•ylien  Valaistu Nykyinen  ralortus 

tflifl  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%) 1oImInnallinenl...IIi.  (km/h) 

8 0.80 9.5  Ohikaava  1.3 0 100  Valtatie  80 

193 0.56 7.5  Siskaava  1.8 35 100  Kokoojatie  60 

195 1.90 7.6  Siskaava  1.1 90 100  Kokoojatie  58 

202 1.20 7.7  Sisnauha  0.8 81  ei Kokoojatie  67 

1933 0.77 7.1  -  1.3 100 100  Yhdystie  50 

12397 1.04 7.6  Sanauha  1.9 12 100  Yhdystie  50 

12401 0.80 5.7  Siskaava  1.3 0 63  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  7.08 7.6  ___________  1.3 53 89  _________________  59  

Liikenne Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki 	 . 

tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyt! Kuolleet  Hv onn ttheys  onnettomuudet 

numero  ______  OSUUS  %) (kpI lpl kpl  aste  onn./kriVv ƒ(kpl)  

8 5736 8690 14.0 6 0 0 71.8 1.50 11 

193 2800 3034 7.0 0 0 0 0.0 0.00 2 

195 3623 3575 8.6 3 2 0 23.9 0.32 10 

202 1813 2061 5.1 1 1 0 25.2 0.17 2 

1933 4703 5001 5.0 2 1 0 30.3 0.52 8 

12397 871 992 4.3 0 0 0 0.0 0.00 0 

12401 409 443 11.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  2838 3048 7.2 12 4 0 32.7 0.34 31  

Verkollinen  asema 	 Ulttym€tiheys 

Siskaava, 	L€pikulku-  tai  sis€€ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittym€t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus  

Sisnauha, 	Sis€€ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien  nopeusr*itusten  pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness‚  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkil‚vahinko -onnettomuuksien m‚‚r‚  vuodessa/1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskim‚‚r‚ist‚ huonompi. Taajaman yleisill‚ teill‚  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yhteens‚  12  poliisin tietoon tullutta henkil„vahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 
kevytliikenteen onnettomuuksia oli  4.  

Valtatien  8  onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo onnettomuuksien m‚‚r‚n tiekilometri‚ kohden  ja  kuvaa 
onnettomuuksien kasautumista,  on  eritt‚in korkea:  1 .50 onn./km/vuosi.  Valtatiell‚  8 on  onnettomuuksien 
kasautuma maantien  202  liittym‚ss‚. 

Tiest‚n suun nittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Maantien  202  oikaisu, toteutetaan  v. -96. 
-  Valtatien  8 nelikaistaistaminen  suunnitelmissa pitk‚ll‚ t‚ht‚yksell‚ 
-  Vt 8:lla  tehty alikulku mt:n  202 lHttym‚‚n 
-  Vt 8:IIe suunniteilla  alikulku  Pt 12401:n liittym‚n  etel‚puolelle 
-  Taajaman tieverkkosuunnitelma tehty  v. -92. 
- Taajamateiden  parantaminen, tarveselvitys  ja  alustava yleissuunnitelma valmistunut  v. -93 
-  Vt  8  v‚lill‚ Raisio -  Pori tarveselvitys, v. -93. 
-  Mt 1933 on  suora  ja  leve‚,  ja  liittym‚  Mt 1 95:een on  avara.  



Kunta: 	31.  Myn€m€ki 	
Turun  Tiepiiri 	
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Taajama: 	Myn€m€ki kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN K•YTT‚  JA  YMP•RIST‚ 

Maank€yt•n nykytila  ja  tulevaisuus 

Voimakkaasti kehittynyt kirkonkyl‚. L‚htƒkohtana  on  pitk‚  raithkyl‚,  jonka rakenne  on muokkautunut 
 monien  tiej‚rjestelyjen  ja  uusien asuntoalueiden rakentamisen seurauksena. Asutus  on  p‚‚osin  Vt  8:n 

 l‚nsipuolella, mutta  on  laajentunut myƒs it‚puolelle. Taajama  on  edelleen  laajenemassa.  Sek‚  yhdys-
kuntarakenne  ett‚  taajamakuva kaipaisivat eheytt‚v‚‚  rakentamista.  

Taajamakuva  

Myn‚m‚ki  on  syntynyt  Myn‚joen  entiselle  suualuelle,  nykyiselle  keskijuoksulle,  joka nykyisin  on maise-
maltaan  avointa  peltomaisemaa.  Taajama koostuu alunperin useasta eri kyl‚st‚  ja  kyl‚n osasta. 

 Myn‚m‚en  kirkko kuuluu maamme suurimpiin  keskiaikaisiin kivikirkkoihin,  ja  on  ymp‚ristƒineen 
valtakunnallisesti arvokas  kulttuurihistoriallinen  kohde. Kirkolta  haarautuvat  tiet koilliseen, etel‚‚n  ja 

 l‚nteen. Keskustan ohi kulkee valtatie  8. Taajamakuva on  keskustassa, kirkon etel‚puolella, tehokkaasti 
rakennettu,  pikkukaupunkimainen,  mutta  heikkotasoista  ymp‚ristƒ‚ luovat suuret  asfalttikent‚t 

 liikerakennusten edustalla sek‚  1960-luvun  liikerakentaminen.  Rakennetun keskustan poikki kulkee 
kauniina  ja  vehmaana  elementtin‚  Myn‚joki. 
Kivikirkolla  on  hallitseva asema  taajamakuvassa  keskeisell‚ paikalla teiden risteyksess‚. Ylemm‚ss‚ 
osassa keskustaa, l‚nteen viev‚n  raitin  varrella  taajamakuva  on  myƒs rakennettu, mutta  j‚sennetympi  ja 

 hoidetumpi  kuin alemmassa keskustassa. Isoja puita  on  tien varrella.  Nihattulan  vanha  raitti  hienoa vanhaa 
 pientaloymp‚ristƒ‚.  

Keskustan  taajamakuvan  ongelmana  on  p‚‚asiassa  heikkotasoinen  arkkitehtuuri,  tietilan  liiallinen leveys  ja 
 j‚sentym‚ttƒmyys  sek‚  pys‚kƒintialueiden  suuri osuus keskeisill‚ paikoilla. Lis‚ksi paikoin, l‚hinn‚ tien 

 luiskissa  on puolitekoisia detaljeja. Taajamakuvaa  kokonaisuudessaan  hajoittavat  erilleen pellolle 
rakennetut uudet  asuinalueet.  Teollisuus  ja  kaupan  varastoalueet  ovat hajallaan.  

Tieymp€rist• 

Sis‚‚ntulojaksot  ovat  pelton‚kymineen maaseutumaisia.  Keskustan  raitti  on  rakennettua, alemmassa, 
etel‚isess‚ keskustassa leve‚mp‚‚  ja  ankeampaa tietilaa  kuin l‚nteen  erkanevalla  raitilla, jossa  tietila  on 
tiiviimpi  ja  viihtyis‚mpi.  Tie on  koko  keskustan osuudella liian korkealla parannuksen j‚ljilt‚, jonka 

 viimeistelyj‚lki  on puolitekoista.  Kirkon edustalla  risteysalue  on  liian avara.  
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Kunta: 	32.  Mietoinen 	
Turun  Tiepiiri 	 ::LT  

.: , .-! ,J%u  

Taajama: 	Mietoinen kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan p‚‚taajama 
- Pt:n  12380  varressa 
- Maaseutuvaltainen 
- Taajamav‚estƒ  v. 1990 405 as., v. 2010 425 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Mietoinen  on  idyllinen vanha kirkonkyl‚, jossa  on  tiivis, 
selv‚sti rajautuva keskusta. Kirkko  on  hallitsevalla 

 paikalla keskell‚ kyl‚‚. Pihapiiritja kirkkoymp‚ristƒ 
ovat hyvin hoidettuja aivan tiehen asti. Liikkeiden 
edustat ovat avoimia asfalttialueita 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

193 	 12380  

Yhteis- Henkilƒvahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  

Kaikki Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnil0omilj.ajon.km ) (onii.Ikmlv)  orm.  

2.30 839 971 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 

- saneeraussuunnitelma  on  tehty keskustan pt:lle  12380,  - rakennuskaavoja  

on  toteuttamisohjelmassa,  tot. -94  -  vanhan rakennuskannan hoito-  ja  k‚yttƒsuunni- 

-  Mt 193  varteen suunnitelmissa kevytv‚yl‚ telma 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Idyllinen, pienipiirteinen kirkonkyl‚.  Tien  ja  ymp‚ristƒn sopusointuinen tilanne  on  mandollista sailytt‚a pienilla, 

hienovaraisilla toimenpiteill‚. Tarkennettu saneeraussuunnitelma  on  jokseenkin hienovarainen, aiemmin 

suunniteltuja taajamakuvaa muuttavia ratkaisuja  on  karsittu.Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyv‚.  

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Herkk‚, pieniplirteinen  ja  s‚ilytett‚v‚ kyl‚  j  tieymp‚ristƒ. 
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Taajama: 	Mietoinen kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
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Kunta 	32.  Mietoinen 	
Turun Tiepilri 	 ::LT  €  (.1 hill  

Taajama: 	Mietoinen kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST€  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ____________ _________  _______  

Yleisen  -- T*n  Kevyen  lik.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkoflinen Liittym€tiheys v•yhen V&aistu  Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km)  OSUUS  (%) OSUU8,(%}.: :  :;loimiflnellinefl  luokka  ()qnfti)  

193 1.20 7.5  Ohikaava  1.7 0 33  Kokoojatie  57 

12380 1.10 6.5  Siskaava  0.9 0 100  Yhdystie  55  

Yht./keskim.  2.30 7.0  __________  1.3 0 65  ________________  56  

Liikenne  Henkilovahiriko -onnettomuudet  1988  -  1992  
tietaOnti.  Yleisen Raskaan  Hv -cnn 

tien  KVL K1<VL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv onn  tiheys  onnettOrttuudet  

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

193 826 1003 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

12380 852 936 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  839 971 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Verkollinen  asema 	 Liittym•tiheys 

Siskaava, 	Lapikulku-  tai  sis••ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksitylsteiden liittym•t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikuikutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus  

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

Pieni, 	Tie  pienessƒ  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkil‚vahinko -onnettomuuksien mƒƒrƒ  vuodessaJl  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman Iiikenneturvallisuustilanne  on  hyvƒ. Taajaman yleisillƒ teillƒ ei ole sattunut vuosina 
 1988-1992  poliisin tietoon tulleita henkil„vahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Tiest•n  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Mt:n  193  varteen suunnitelmissa kevytvƒylƒ. 
- Saneeraussuunnitelma  keskustaan pt:IIe  12380 on toteuttamisohjelmassa v. -93. 
-  Suunnitelma  on  toteutettava mandollisimman hienovaraisesti.  



Kunta: 	 32.  Mietoinen 	
Turun Tiepiiri 	 ::Lr 

€:n1'III  

Taajama: 	Mietoinen kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN K€YTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Pienipiirteinen  ja  hitaasti kasvava taajama. Vanhan kylƒnraitin itƒpuolelle pellolle  ja  pohjoispuolelle 
Tavastilaan  on  rakennettu uudet erilliset pientaloalueet. Samoin itƒ-  ja lounaispuolelle  maantien  192 

 varteen  on  toteutettu teollisuusaluetta. Uutta omakotialuetta  on kaavoitettu mt:n 1914  etelƒpuolelle 
metsƒsaarekkeelle. 

Taajaman hidas kasvuvauhti pitƒƒ huolen ettei erityisiƒ maankƒyt„n ongelmia nƒytƒ lƒhitulevaisuudessa 
muodostuvan. 

Taajamakuva  

Mietoinen  on  idyllinen vanha kirkonkylƒ Mynƒmƒenlanden kulttuuriympƒrist„n tuntumassa. Keskusta  on 
 rakentunut luontevasti kumpuilevalle saarekkeelle joen viereen .Harmaakivikirkko vuodelta  1643 on 

hallitsevalla  paikalla keskellƒ kylƒƒ. Pihapiirit  ja kirkkoympƒrist„  ovat hyvin hoidettuja aivan tiehen asti. 
Liikkeiden edustat ovat avoimia asfalttialueita.Kylƒn erityinen ominaispiirre  on  hyvƒ maastoon  istuva 
pienipiirteisyys,  jossa pihlajat  ja kukkaistutukset  luovat elƒvyyttƒ. Liikkeiden edustat eivƒt muodostu 
taajamakuvassa hallitseviksi. 

Ongelmana  on  ympƒrist„n pienipiirteisyyden  ja  herkkyyden sƒilyttƒminen . Laadittu taajamatien 
saneeraussuunnitelma olisi muuttanut ympƒrist„kuvaa, mutta suunntelmaa  on tarkennettu  huomioiden 
paremmin maaseutumainen ilme  ja pienipiirteisyys. 

Tieympƒrist„ 

Kylƒnraitti  on  melko kapea, mutkitteleva, maastonmuotoja my„tƒilevƒ  tie; pienipiirteinen,  ympƒrist„  on 
 herkkƒ. Talot ovat lƒhellƒ tietƒ.  Tie on  paikoin hieman liian korkealla, pihat jƒƒvƒt matalammalle tasolle. 

Sisƒƒntulo  on  kaunis, kirkon vieressƒ tiellƒ puukujanteet. Kirkon edustalla  on  aukio, jonka vierellƒ my„s 
pankki  ja  kauppa. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Keskustajakson taajamatien saneeraussuunnitelman toteuttarnisessa  suositellaan aivan erityisesti 
iuomioitavaksi lƒhiympƒrist„n pienipiirteisyys. Pieni€kin reunaistutuksia  ja  muita yksityiskohtia tulisi suojata 
rakennusaikana  ja  t€ydent€€ tien reunavy•hykett€ nykyisen pienipiirteisen  ja hyvinhoidetun  ymp€rist•n 
aremmin huomioiden. Suunnitelmia voisi viel€ hioa  ja hienos€€t€€  rakentamisen yhteydess€. 
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Taajama: 	Nummi 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan  p‚‚taajama 
-  Vt  8:n  sivussa,  pt 12414:n  varressa  
- Taajamav‚estƒ  v. 1990 2269 as., v. 2010 2760 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Jo  varhaisella keskiajalla  asuttuna  ollut Nousiaisten 
Nummi  on  syntynyt pienelle  m‚enkumpareelle Hirvijoen  
laaksoon  viljelyaukean  keskelle. Vanha asutus sijoittuu  
m‚enrinteille  ja  laelle  sek€  kyl‚teiden  varsille. Uusi 
asutus  on  laajentunut m€en reunoille, pellolle sek€  
viereisten  kukkuloiden metsiin. Valtakunnallisesti 
merkitt€v€ taajamaymp€rist•. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

201 	 12413 	12414 	12415  - 

Yhteis Henkilƒvahinko-onnettomuudet  1988 	1992  

Kaikki  Kevytl. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onn  ii 00 milj.ajon.km ) (onnikm/v) onn.  

4.81 1453 1491 12 8 0 94.1 0.50 28  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen  vayl‚t  paikallistien varteen maantien  201 	 -  erikseen  osayleiskaavat  keskustasta  ja  

ali tekeill€ 	 ymp€rilt€  
-  valtatiell€ kaksi  alikulkua 	 -  erillisi€  rakennuskaavoja 
-  keskustassa kevyen liikenteen v€yl€t  
-  Pt 12417  suunnitelmissa  kaavatieksi 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono.  Pienien tieymp‚ristƒn korjaustoimenpiteiden  tarve keskustaan, ei 
kiireellist€ 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Ongelma liikenneturvallisuudessa. Seurattava.  
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST€  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _______ ____ ____ _______ _______  ________ ___________  

Yleisen  Tien  Kevyen  lik.  Nopeus 
tien Pituus leveys Verkollirien Uittym‚tiheys vƒyhen Valaislu  Nykyinen raloitus 

numeco  (km) (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) tolminnallinen  luokka ______________  

201 1.30 8.5  Siskaava  2.3 9 100  Kokoojatie  60 
12413 0.65 6,3  Siskaava  3.1 100 100  Yhdystie  50 
12414 2.30 8.6  Siskaava  1.7 37 73  Yhdystie  50 
12415 0.56 6.5  Sisnauha  3.6 100 100  Yhdystie  50  

Yht./kaskim.  4.81 7.1  2.3 45 ___________ 	 __________________  87  53  

Liikenne  Henkil„vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992 ikkj 	.  

tietoon  tu!.  Yleisen Raskaan Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Ke'ytl.  Kuolleet Hv.onn. tihays  onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn./kmtv) (kp  

201 2286 2367 9.0 6 3 0 110.6 0.92 13 
12413 759 518 12.0 0 0 0 0.0 0.00 3 
12414 1326 1449 9.4 4 3 0 71.9 0.35 9 
12415 850 763 12.0 2 2 0 230.6 0.72 3  

Yht./keskim.  1453 1491 10.0 12 8 0 94.1 0.50 28  

Verkollinen  asema 	 Liittym‚tiheys 

Siskaava, 	L‚pikulku-  tai  sis‚‚ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  la  vilkkaiden yksityisteiden liittymƒt 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 

Sisnauha, 	Sis‚‚ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pieness‚ palvelukeskuksessa 	 l-tv.onn.aste 

Henkil„vahinko -onnettomuuksien m€€r€  vuodessajl  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  Iiikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisill‚ teill‚  on  sattunut vuosina 
 1988-1992  yhteens‚  12  poliisin tietoon tullutta henkil„vahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 

 kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  8.  Sek‚  moottoriajoneuvo -onnettomuuksista  3  ett‚ 
 kevytliikenteen  onnettomuuksista  3  tapahtui maantiell‚  201.  

Taajaman  henkil„vahinko -onnettomuuksien onnettomuusriski  Ilikennesuoritetta  kohden  on 
 korkea:  94 onn.!100 milj.ajon.km .  My„s onnettomuustiheyden, joka kertoo onnettomuuksien 

m‚‚r‚n  tiekilometri‚  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista, arvo  on  korkea:  0.50 
onn./km/vuosi.  Nummen  taajamassa  on  n‚in  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa 

 onnettomuusm‚‚riin  liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpiteill‚. 	-  

Tiest•n suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kevyen liikenteen v‚yl‚t paikallistien varteen maantien  201  ali tekeill‚.  
-  Vt  8  v‚lill‚ Raisio  -  Pori tarveselvitys v. -93. 
-  Valtatiell‚  on  kaksi  alikulkua. 
-  Keskustassa  on  kevyen liikenteen v‚yl‚t.  
-  Pt 12417  suunnitelmissa  kaavatieksi. 
-  Kevyen liikenteen v‚ylien tarvetta  (pt 12414, mt 201) 
- Mt:ll‚  201  kovat  ajonopeudet,  osalta matkaa puuttuu valaistus,  liittym‚t  ongelmana 

 - Pt:n  12414/ 12417  liittym‚ss‚ huonot n‚kem‚t  ja  suuri  sivukaltevuus. 
-  Kunta esitt‚‚ kevyen liikenteen v‚ylien rakentamista v‚lille  mt:n  201  ja  pt:n12414  risteys  - pt:n 

 12414  ja  12415  risteys. Kunnan mielest‚ esitetty  rinnakkaistieyhteys vt8:n  it‚puolelle v‚lille  pt 
12415  ja  mt  201 on  vt  8:n mt:n 1914  ja  pt:n12415 liittymien katkaisun  j‚lkeen t‚rkein  Nummen 

 keskustan liikenneturvallisuutta parantava toimenpide.  
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Taajama: 	Nummi 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANK•YTT‚  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman ytimenƒ  on kumpareelle  muodostunut tiivis kylƒ, joka  on  kulttuurihistoriallisesti arvokas ym-
pƒrist„. Lƒnnessƒ taajamaa rajaa valtatie  8.  Uudet asuntoalueet  on  rakennettu ympƒr„iville kumpareille, 
mikƒ  on  maisemallisesti oikea periaate. Palvelut sijaitsevat keskitetysti keskustassa. Rakenne  on 

 toistaiseksi pysynyt hyvin koossa. 

Taajaman osayleiskaava  on  vuodelta  1987.  Parhaillaan  on  menossa kyseisen kaavan tarkistaminen  ja 
 laajennus. Taajama kasvaa pƒƒosin koilliseen kirkkotien varteen sekƒ etelƒƒn, Rƒstƒsmƒkeen. Kaakossa 

 on  hieman vapaata rakennuskaavoitettua aluetta. 

Taajaman maankƒyt„n kehittymiselle  on  selvƒt  rajoitukset: valtatie  8  sekƒ laajat viljelymaat. Maankƒyt„n 
leviƒmistƒ kiinni ohikulkutiehen tulee vƒlttƒƒ. Tuleva eritaso houkuttelee lisƒƒ yritystoimintaa valtatien 
varteen: tƒrkeƒtƒ  on,  ettƒ rakentamisen mittasuhde ei yhtƒ nykyistƒ rakentamista. Vanha taajama tulee 
sƒilyttƒƒ liike-elƒmƒn keskustana. Rakennuskannan sopeuttaminen  on  Nummella erityisen tƒrkeƒƒ. Tƒtƒ 
sƒƒnt„ƒ tulee soveltaa my„s valtatiehle asti. 

Taajamakuva  

Jo  varhaisella keskiajalla asuttuna ollut  Nummen  kylƒ  on  syntynyt pienelle mƒenkumpareelle Hirvijoen 
laaksoon vihjelyaukean keskelle. Suurmaiseman muodostavat viljellyt jokilaaksot  ja  niiden vƒliset 
metsƒiset selƒnteet.  Nummen  vanha asutus sijoittuu mƒenrinteille  ja laelle  sekƒ kylƒteiden varsille. Uusi 
asutus  on  laajentunut mƒen reunoille, pellolle sekƒ viereisten kukkuloiden metsiin. Liikekeskusta, joka 
sijaitsee alhaalla mƒen reunalla,  on  uutta rakennetta  ja  1970-80  -luvuilla 
tƒydennysrakennettu.Taajamakuva  on  sƒilynyt eheƒnƒ  ja  omaleimaisen pienipiirteisenƒ. Pellolle, lƒhinnƒ 
valtatie  8:n  varteen levinnyt uusi liike-  ja asuinrakentaminen  tƒydentƒƒ huonosti perinteistƒ taajamakuvaa. 

Nousiaisten kirkkomaisema  on  valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympƒrist„. Taajama-alueella  on  sƒilynyt 
paljon perinteistƒ rakennuskantaa  ja  arvokasta ympƒrist„ƒ. Taajamakuvallisesti eheƒ  ja  sƒilytettƒvƒ 
kokonaisuus. Erityisen voimakas piirre  on  selkeƒ suurmaiseman  ja  taajaman suhde, reunat  ja 
tilamuodostus.  Keskustan pysƒk„intialueita tulee jƒsentƒƒ  ja  teiden hierarkiaa  ja  optista ohjausta parantaa. 

Tieympƒrist„ 

Sisƒƒntulojaksot  ovat maaseutumaisia  ja  nƒkymƒt kauniita. Ongelmana  on  valtatie  8:n riesteysalueet, 
 joissa ympƒrist„  on  sekavaa. Liikekeskustan tietila  on  hoidettu, puuistutukset hyvƒkuntoisia. Paikoin tien 

tasaus keskustaraitihla  on  liian korkealla. Eritaos tulee muuttamaan maisemakuvaa merkittƒvƒsti. Tƒhƒn 
asti Nummi  on  sƒilynyt merkittƒvƒsti ympƒrist„ƒ muuttavalta tierakentamiselta. 
Paikalhis-  ja  maanteiden hinjaus  on  hyvƒ, maastoa noudatteleva. Tiejaksoilla  on  my„s osuuksia, jotka ovat 
tilahlisesti erittƒin hyviƒ. 
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TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Taajaman kokonaishahmon  ja  mittakaavan sƒilyminen  on  tƒrkein tavoite. Tƒtƒ tavoitetta tulee tukea sekƒ 
liikenneratkaisuissa ettƒ maankƒyt„llisesti.  Kaiken  rakentamisen tulee alistua ympƒrist„lle. Rakentamista 
tulee ohjata rakentamisjƒrjestyksellƒ  ja  -mƒƒrƒyksillƒ. Erityisesti tƒmƒ koskee kaavailtua rakentamista 
valtatien  ja  kylƒn vƒliselle alueelle. Taajaman tƒrkeƒ reuna tulee sƒilyttƒƒ eheƒnƒ  ja  irti rakentamisesta. 
Valtatien ympƒrist„ tulee mieluiten sƒilyttƒƒ rakentamattomana. Rinnakkaistieyhteys tulee toteuttaa 
kauniisti. 

Tieympƒrist„t  kaipaavat viimeistelyƒ; erityisesti sisƒƒntulojakso valtatieltƒ  8  maantiell€  201.  Keskustassa 

 on  lukuisia liittymiƒ, jotka tulee jƒsentƒƒ. Nƒitƒ ovat  mt  201/ pt 12414  liittym€,  mt  201/ pt 12417  liittym€ 

sekƒ paikallisteiden  12414/12417  liittym€, joka  on  andas  ja  jolla  on  suuri sivukaltevuus. 
Sisƒƒntuloliittymƒssƒ (mt  201! pt 12414) on  uusi alikulku. Liittymƒƒ voisi edelleen kehittƒƒ porttina 
taajamaan. Kyseisen Ilittymƒn  ja sen ohjoispuolella  olevan  (mt2OlI  pt 12417)  liittymƒn  vƒlisiƒ ajonopeuksia 
tulee hidastaa riittƒvƒn suurilla kuristuksilla  tai  kanavoinnilla.  

Kevyen liikenteen vƒylien tarvetta  on  keskustassa pt:llƒ  12414  tien lƒnsipuolella, maantiellƒ  201  pt:n  12417 
 liittymƒstƒ koilliseen (osana ulkoulureittiƒ) sekƒ maantiellƒ  201  jaksolla  vt  1-pt 12414:n  liittymƒ. 

Keskustassa, paikallisteillƒ  12414  ja  12417  tulee tehdƒ paikallista pihojen jƒsentƒmistƒ (pysƒk„inti) 
istutuksin  ja  alueita rajaamalla. 

Tieympƒrist„n parantamistarvetta  on  maantiellƒ  201  (avo-ojien istutus, liittymien korostaminen  ja 
 paikoitellen leveƒn poikkileikkauksen kaventaminen). Pt:llƒ  12414  pysƒk„intialueiden jƒsentƒminen  on 

 tarpeen. 

Valtatie  8:n  ympƒrist„ƒ tulee parantaa kokonaisvaltaisesti, maankƒyt„n suunnittelun avulla. Erityisesti 
sisƒƒntuloliittymien havainnointiin tulee kiinnittƒƒ huomiota.  
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Kunta: 	34.  Vahto 	
Turun Tiepiiri 	 ::LT  

Taajama: 	Vahto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan p‚‚taajama, kirkonkyla 
- Mt:n  201  ja  2012  risteyksen ymp‚rill‚ 
-  Maatalousvaltainen 
- Taajamav‚estƒ  v. 1990 906 as, v. 2010 1175 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Vandon  kirkonkyl‚ sijaitsee Ruskojoen laaksossa 
peltoaukean keskell‚, kolmihaaraisen tienristeyksen 
ymp‚rill‚. Taajamakuva  on  sis‚‚ntulojaksoilla  maa- 
seutumaisen  hajanainen, mutta ehe‚ lukuunottamatta 
uusia asuinalueita. Keskusta  on  taajamakuvaltaan 

 hoidettu  ja  pienimuotoinen. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

201 	 2012  

Yhteis- 
pituus 

(km)  

Keskim. 

KVL 

Keskim. 

 KKVL 

Henkilƒvahinko -onnettomuudet  1988- 1992  

Kaikki 

hv-onn. 

Kevytl. 

onn.  Kuolleet 

Onnettomuusaste 
(onnilOO milj.ajon.km ) 

Onn,tiheys  
(onn./kmlv) 

Kaikki  

onn.  

1.79 1019 1086 0 0 0 0.0 0.00 0  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 

-  kevyen liikenteen raitit rakennettu v‚h‚n aikaa sitten 	 -  yleiskaava  on  tekeill‚ 
- rakennuskaavoja 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt•,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyv‚. Maank‚yttƒ  on  levinnyt raitin sivuille pelloille, mutta taajama  on 

 muuten maank‚ytƒlt‚‚n  ja  ymp‚ristƒlt‚‚n  ehe‚. 

Luokka: 	lib 	 Perustelut: 	Ei ongelmia.  



..- 

Kunta: 	34.  Vahto 	
Turun  Tiepilri  

Taajama: 	Vahto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi  ENET KAUPUNG  IT  
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Kunta: 	34.  Vahto 	
Turun  Tiepilri 	

:' 
€  (.1 .111  

Taajama: 	 Vahto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST€  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ ________ 

YlIsen --  Tien  -  Kevyen  uk Nopeue 

tn  Pituus leveys  Vericollinen Uittymƒtiheys v„ylien  Valaistu Nykyinen  rajoitue  

numero  .JL  (m)  asema  (kptm)  osuus (%)  osuus  (%)  toiminnallinen luokka  (km/h) 

201 0.93 7.4  Siskaava  1.1 0 100  Kokoojatie  50 

2012 0.86 7.0  Siskaava  10.5 81 100  Kokoojatie  52  

Yht./keskim.  1.79 7.2  - 	5.6 39 100  _________________  51  

Liikenne  Henkil…vahinko-ormettomuudet  1988- 1992  kk 
tItOOfl tul  Yleisen Raskaan  - Hv .Qflfl. 

tuen  Kyl KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyll  Kuolleet  Hv onn tuheys  onnettomuudet  
(kpl) _____________ (kpl) ______ (onn./knW) (kp)€,  

843 816  
2012 1424 1377 9.9 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1019 1086 11.3 0 0 0 0.0 0.00 0  

Verkollinen  asema 	 Liittyrnatiheys 

Siskaava, 	Lƒpikulku-  tai  sisƒƒntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksitylsteiden liittymƒt 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajoitus  

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

Pieni, 	Tie  pienessƒ  patvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkil…vahinko-onnettomuuksien mƒƒrƒ  vuodessa/1  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvƒ. Taajaman yleisillƒ teillƒ ei ole sattunut vuosina  1988-1992 
 poliisin tietoon tulleita henkil…vahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Tiest•n  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ei suunnitelmia.  
-  Kevyen liikenteen vƒylƒt  on  rakennettu keskustaan onnistuneesti. 

 -  Ei taajaman  tiest……n  liittyviƒ ongelmia.  
-  Rusko-Vahto-tien parantamista odotetaan kunnissa.  
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Kunta: 	34.  Vahto 	
Turun Tiepiiri  

f.1_1-i, I1k  

Taajama: 	Vahto kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANK€YTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman perusrakenne muodostuu tienristeykseen kehittyneest‚ pienimittakaavaisesta asutuksesta. 
 1970-  ja  80-luvuilla  on  rakennettu alkuper‚isen rakenteen ulkopuolelle muodostettuja pientaloryhmi‚. 

 Osa  uudesta rakentamisesta  on  suuntautunut alavaan peltolaaksoon. Nykyinen laajenemissuunta poh-
joiseen  on maisemarakenteen  kannalta hyv‚. Rakenteesta tosin  on  kehittym‚ss‚ hajanainen, mik‚ 
edellytt‚‚ kevyen liikenteen v‚ylien rakentamista. 

Taajamakuva 

Vandon  kirkonkyl‚ sijaitsee Ruskojoen laaksossa peltoaukean keskell‚, kolmihaaraisen tienristeyksen 
ymp‚rill‚. Kyl‚n vanhin rakenne  on  kaunista puutaloarkkitehtuuria vuosisadan alkupuolelta sijoittuen 
kirkonm‚elle p‚‚raitin varrelle. Vanha maatalousasutus liittyy siihen kahtena haarakkeena. M‚kiasutuksen 
heikkolaatuisempana t‚ydennyksen‚  on 1970-80-lukujen  pien- ja rivitalorakentaminen  jokivarren pelloille 
sek‚ toisaalta keskustan raitille melko hyvin sovitettu v‚h‚inen liikerakentaminen. 
Taajama rajautuu ulkoap‚in selv‚sti,  on  hyvin koossa,  ja  varsinkin etel‚st‚ tullessa kirkko hallitsee hie-
nosti n‚kym‚‚ kyl‚‚n. 
Taajamakuva  on sis‚‚ntulojaksoilla maaseutumaisen  hajanainen, mutta ehe‚ lukuunottamatta uusia 
asuinalueita. Viherymp‚ristƒ  on  p‚‚osin hoidettua; peltoa  tai  tiehen rajoittuvia puutarhoja. Risteyksen 
ymp‚ristƒƒn  j‚‚  j‚sentym‚tƒnt‚, vesakoitunutta aluetta. 
Keskusta  on tajaamakuvaltaan  hoidettu  ja  pienimuotoinen. Omaleimaisen ilmeen raitille antaa monipuu-
lajinen vanha kujanne. 

Tieymp‚ristƒ 

Sis‚‚ntulojaksot  ovat joka suunnasta maaseutumaisia, taajama rajautuu pellon yli selv‚sti. Keskustan 
raitilla tiej‚rjestelyt  on  tehty onnistuneesti. Kevyen liikenteen v‚yl‚  on  sovitettu hyvin. Raitille  on 

 parannuksen yhteydess‚ j‚tetty vanha, hieno sekapuukujanne, joka sis‚lt‚‚  mm.  koivua, kuusta, 
tammea  ja vaahteraa. 
Tietila  on  tiivis, viihtyis‚  ja  hyvin tasossa. Rakennuskanta raitilla  on sopusointuista;  uudet rakennukset  on 
sovitetttu  ja  rakennettu kauniisti raitin varteen, samoin uudet pys‚kƒintialueet. 
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Kunta: 	35.  Tarvasjoki 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Tarvasjoki  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot:  Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan p‚‚taajama Tarvasjoen keskustaajama  sijoittuu valtakunnallisesti 
- Mt:n  225  varressa arvokkaan maisemakokonaisuuden,Tarvasjoki-Pai- 
-  Maatalousvaltainen mionjoki  laakson reunavyƒhykkeille laajojen viljelyau- 
- Taajamav‚estƒ  v. 1990 563 as., v. 2010 800 as.  keiden reunamille H‚meen H‚rk‚tien varrelle. Taajama 

muodostuu alkujaan kandesta kyl‚st‚: Juvasta, joka oli 
vanha keskuspaikka  ja  Eurasta,  kirkonkyl‚st‚. 
Taaiamakuva  on maaseutumainen la  ehe‚. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

223 	 225  

Yhteis- 
pituus 
(km) 

Keskim. 
KVL 

Keskm. 
 KKVL 

Henkilƒvahinko-onnettomuudet  1988  -  1 992  
Kaikki 

hv-onn. 
Kevytl. 
onn.  Kuolleet 

Onnettomuusaste 
(onnJlOO milj.ajon.km ) 

Onn.tiheys 
 (onn.Ikm/v) 

Kaikki 
 onn. 

4.03 1116 1411 0 0 0 0.0 0.00 2  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen v‚yl‚t  on  kirkonkyl‚ss‚, 	 -  yleiskaavan tarkistus/osayleiskaava tekeill‚ 

tarvetta Juvan suuntaan 	 - rakennuskaavoja 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Uusi  ja  vanha rakenne ovat melko hyvin sopusoinnussa. Maank‚yttƒ ei saa levit‚ jokilaaksoon. Taajaman lii-
kenneturvallisuustilanrie  on  hyv‚. 

Luokka: 	1Mb 	 Perustelut: 	Ei erityisi‚ ongelmia.  



...- 

Kunta: 	 35.  Tarvasjoki 	
Turun  Tiepliri ._:t. -1!  

Taajama: 	Tarvasjoki kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Turun  Tiepilri 	 _______  

Kunta: 	 35.  Tarvasjoki  

Taajama: 	Tarvasjoki  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST•  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________ 

Y101sen 
en  

numero  

--  
Pituus 

J)_ 

Tien 
 leveys  

(m)  
Verkollinen 

asema  
Liittym‚ttheys 

(kpVkm)  

Kevyen  ik.  
v€y$n 

osuus(%)  
Valaislu 

O•t*4S (%) 

Nykyn.n 
toimlnnalliten  luokka  

Nopeus  
raioitu  
(knh)  

223 
225 

0.62 
3.41 

6.7  
7.9  

- 

 - 

1.6 
0.9 

87 
60 

90  
88 

Yhdystie  
Kokoojatie  

50 
56  

Yht./keskim.  403 7.7  _________  1.0 64 88 ______________  55  

Liikenne  _________ Henkilƒvahinko-onnettOmuudet  1988  -  1992  KkI 

tietoon  tul. 
 onnettomuudet 

 (kpl)  

YleIsen 
tien  KYL  KKVL  

askaan 
liikenteen Kaikki 

 (kpl) 

Kevytl.  
(kpl) 

Kuolleet 
 (kpl)  

Hv.onn. 
 aste  

Hv,-orn, 
 tiheys 

(onn./krn/vJ 
___________ ______ ____________ 

223 
225 

1144 
1111 

1396 
1414 

7,0 
7.6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0.0 
0.0 

0.00 
0.00 

0 
2  

Yht./keskim.  1116 1411 7.5 0 0 0 0.0 0.00 2  

Verkollinen  asema 	 Liittym‚tiheys 

Siskaava, 	L‚pikulku-  tai  sis‚„ntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittym‚t 

Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	Nopeusrajortus 

Sisnauha, 	Sis‚…ntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

Pieni, 	Tie  pieness‚  palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste  
t-lenkilƒvahinko-onnettomuukSiefl m‚‚r… vuodessall  00  milj.  autokm 

LiikenneturvaflisuusaflalyySi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyv‚. Taajaman yleisill‚ teill‚ ei ole sattunut vuosina  1988-1 992 

 poliisin tietoon tulleita henkilƒvahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Tiest‚n suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Ei suunnitelmia.  
-  Kevyen liikenteen v‚yl‚t  on  kirkonkyl‚ss‚, tarvetta Juvan suuntaan. 

 -  Ei  tiestƒƒn  liittyvi‚ ongelmia.  
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Kunta: 	35.  Tarvasjoki 	
Turun Tiepiiri 	

:: '  

Taajama: 	Tarvasjoki  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANK€YTT•  JA  YMP€RIST• 

Maank‚ytƒn nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman alkuper‚inen rakenne muodostuu kandesta erillisest‚ kyl‚st‚. Juva  ja Eura  ovat sijoittuneet 
Paimionjokilaaksoon mets‚isille kumpareille peltoaukeiden reunaan. Uusinta osaa taajaman maank‚ytƒst‚ 
edustaa  Vt  10:n  varteen muodostettu erillinen teollisuusalue. 
Euran  ja  Juvan kylien yhdist‚mispyrkimys ei saisi johtaa pelloille rakentamiseen. Vaikka uutta rakentamista 
jonkin verran  on  odotettavissa, tulisi pit‚‚ huoli toistaiseksi hyvin s‚ilyneest‚ maiseman  ja  rakennetun 
ymp‚ristƒn suhteesta. 
Teollisuusaluetta ei tule laajentaa  Vt  10  etel‚puolelle. 

Taajamakuva 

Tarvasjoen keskustaajama sijoituu Tarvasjoki-Paimionjoki  laakson reunavyƒhykkeille laajojen viljelyau-
keiden reunamille H‚meen H‚rk‚tien varrelle. Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen 
kulttuurimaisemakokonaisu uteen. Taajama muodostuu alkujaan kandesta kyl‚st‚: Juvasta, joka oli vanha 
keskuspaikka  ja Eurasta,  kirkonkyl‚st‚. Sek‚ Euran ett‚ Juvan kyliss‚  on  rakentaminen melko hyvin 
pysynyt alkuper‚isill‚ alueillaan. 
Euraan,  joka  on  alunperin ollut v‚h‚isempi,  on 1970-luvulla  tullut  kyl‚n mittakaavassa melko paljon uutta, 
tasakattoista liike-  ja asuinrakentamista,  joka  on  muuttanut kyl‚n vanhan ilmeen. Taajamaymp‚ristƒ  on 

 kuitenkin hyvin hoidettua  ja j‚sennetty‚. Pys‚kƒintialueet  ovat melko pieni‚, istutukset elinvoimaisia, 
vanhaa puustoa sek‚ vanhaa puutaloarkkitehtuuria  on  s‚ilytetty, joten taajamakuva  on  melko miellytt‚v‚. 
Kirkko sijaitsee korkealla, n‚kyv‚ll‚ paikalla n‚kyen yli kyl‚n. 
Juvan kyl‚n vanha omakotiasutus sijoittuu nauhamaisesti maantien varteen rinteeseen. Taajamakuva  on 
maaseutumainen  ja  ehe‚. Poikkeuksena uimahallin rakennus. 

Tieymp‚ristƒ  

Tien  parannuksen  ja kevytv‚ylien  myƒt‚ taajamatie  on  menett‚nyt osan pienipiirteisyydest‚‚n. Tietila  on 
maaseutumaista,  v‚lj‚‚  ja  vehmasta.  Tie  noudattelee maastonmuotoja. Kirkonkyl‚n lyhyell‚ raitilla 
koivukujanne luo olennaisesti viihtyvyytt‚. 
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Kunta: 	36. Aura 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

€:.1;N'Ila  

Taajama: 	Asemanseutu 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 	 Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 	I  
-  Kunnan p‚‚taajama 
- Mt:n  222  ja  224  ja  Turku -Toijala rautatien risteyksess‚ 
- Taajamav‚estƒ  v 1990 1668 as v. 2010 2030 as.  

Auran  Asemanseudun  taajama  on  syntynyt Aurajoki-
laakson savikolle vanhan  Turku-Tampere-tien  ja  Turku

-Toijala-rautatien leikkauskohtaan. Vanha vieh‚tt‚v‚, 
pienipiirteinen asutus sijoittuu vanhan maantien 
varteen, joen rantaan. Keskusta  on  rakentunut 
poikkeuksellisen v‚lj‚sti risteyksen ymp‚rille  ja  valta- 
tielle viev‚n tien varteen. 

Tiest•  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

222 	 224  

Yhteis- Henkilƒvahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  

Kaikki Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

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

145 2395 2855 1 1 0 15.8 0.14 12  

Suunnittelutilanne (maank‚yttƒ,tiestƒ):  

Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 

- yleissuunnitelma ohitustiest‚  taajaman etel‚puolitse 	 - osayleiskaava, jossa n‚kyy tiejarjestelyt 

lausunnolla, eritasoluttym‚t 	 -  rakennuskaava 

-  kevyen liikenteen v‚yl‚ keskustassa 

Ymp‚ristƒanalyysi (maank‚yttƒ,  liikenne,  ymp‚risto):  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskim‚‚r‚ist‚ parempi. Maank‚yttƒ  on  hajanaista, mik‚ tuottaa heik- 

kotasoista taajamaymp‚ristƒ‚.  

Luokka: 	 Il 	 Perustelut: 	 Ongelmat maank‚ytƒn hajanaisuudessa.  
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...  

Kunta: 	 36. Aura 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Asemanseutu 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

 



177  

Kunta: 	36. Aura 	
Turun  Tiepiiri 	 ______  

.1.1 1.1 'I  

Taajama: 	Asemanseutu 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIEST•  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Teen  Kevyen  lik.  Nopeus 

tien Pituue  leveys Varkollinen Liittymttheya vAylien  Valaistu Nykyinen rajottus  

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

222 0.93 7.2  Siskaava  2.1 59 100  Kokoojatia  50 

224 0.52 6.9  Siakaava  1.9 100 100  Seudullinen  tie 50  

Yht./keskim.  1.45 7.1  ___________  2.1 73 100  __________________  50  

Liikenne  Henkil‚vahinko -onnettomuudet  1988- 1992  
tietoon tul. Yleisen Raskaan Hv.-onn,  

tien KVL KKVL lukenteen  Kaikki Kevytl  Kuolleet Hv onn liheys  onnettomuudet 

numero ..  OSUUS  %) (kpl) .;...... 	::.(kpl)  aste (onn./kmfv) (kpl)  

222 1320 1386 10.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

224 4339 5510 6.0 1 1 0 24.5 0.39 12  

Yht./keskim.  2395 2855 8.6 1 1 0 15.8 0.14 12  

Verkollinen  asema 	 Lirttymƒtiheys 

Siskaava, 	Lƒpikulku-  tai  sisƒƒntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymƒt 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 

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

Pieni, 	Tie  pienessƒ palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Herikilƒvahinko-onnettomuuksien mƒƒrƒ vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimƒƒrƒistƒ parempi. Taajaman yleisillƒ teillƒ  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkil‚vahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiest‚n suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Yleissuunntelma ohitustiestƒ  taajaman  etelƒpuolitse,  lausunnolla,  eritasoliittymƒt. 
-  Kevyen liikenteen vƒylƒt  on  keskustassa.  
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Kunta: 	 36. Aura 	
Turun Tiepiiri 	

.11 b-Il  

Taajama: 	Asemanseutu 	 YLEISTEN TEIDEN YMP€RIST•N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTT€  JA  YMP€RIST• 

Maank€yt•n nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman ytimen‚  on  vanhan  Turku-Tampere-tien varteen muodostunut asutus. Myƒhemmin maan- 
k‚yttƒ  on hajaantunut  useaan erilliseen alueeseen. Valtatie  10:n  ja kantatie  41:n  varteen  on kaavoitettu 
yritysalueita  ja  v‚liin teollisuusalueita. 

Taajamaa  koskevia ohitusteit‚  on  vireill‚; ne voivat toteutuessaan edelleen hajoittaa yhdyskuntaraken-
netta. Taajamassa  on  odotettavissa kasvua, mist‚ syyst‚ maank‚ytƒn suunnittelun merkitys  on  suuri. 
T‚ydennysrakentamiseen  on  runsaasti mandollisuuksia,  ja  viime vuosina tehdyill‚ kaavaratkaisuilla 
taajamarakennetta voidaankin korjata. 

Taajamakuva  

Auran Asemanseudun  taajama  on  syntynyt Aurajokilaakson savikoille vanha  Turku-Tampere-tien  ja 
 Turku-Toijala-rautatien leikkauskohtaan. Taajaman vanha vieh‚tt‚v‚, pienipiirteinen asutus sijoittuu 

vanhan maantien varteen, joen rantaan. Taajaman keskusta  on  rakentunut poikkeuksellisen v‚lj‚sti ris-
teyksen ymp‚rille  ja valtatielle  viev‚n tien varteen.  
1970-80-lukujen rakentamisen raskaiden rakennusmassojen, liian v‚lj‚  ja  hajanainen sijoittaminen 
pellolle  on  tuottanut heikkotasoista taajamakuvaa, jonka viherymp‚ristƒ  on persoonantonta.  Uudet 

asuinalueet ovat tavanomaisia standardimaisia pientaloalueita. Taajamakuvan ongelmat ovat selke‚sti 
maank‚ytƒst‚ johtuvia. Taajamakuvan ilmett‚ voitaisiin kohentaa myƒs ymp‚ristƒrakentamisella. 

Tieymp€rist•  

Vanha  Turku-Tampere-maantie  on  ilmeelt‚‚n polveilevaa, viihtyis‚‚ tietilaa vehmainen reunoineen  ja 
pienipiirteisine, vanhoine rakennuskantoineen. Tietila  keskustassa  on  aivan liian leve‚, rakennukset eiv‚t 
muodosta tieymp‚ristƒƒn mit‚‚n yhten‚ist‚ tilaa.  
Tien  varrella  on  syv‚t ojat,  joihin  on  istutettu lehmusta, mik‚ ei paranna tieymp‚ristƒ‚, koska taajamara-
kenne  on  itsess‚‚n huono. Keskustassa sek‚ erillisill‚ asuinalueilla  on  leve‚sti tienvarrella kulkevat 
kevyen liikenteen v‚yl‚t. 
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Kunta 	37.  Karinainen 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr  

€:(.I:  !tl 

Taajama: 	Kyr€ 	 YLEISTEN TEIDEN YMP•RIST‚N TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajarnan  sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan paataajama 
- Mt:n  225  varrella, aseman ymp€rill€, P•yty€n  kunna 

 rajalla 
- Viljanlastausasema 
- Taajamav€est•  v. 1990 1552 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Kyr•  on  syntynyt rautatien  ja  maantien risteykseen 
Tarvasjoen sivulaaksoon. Keskusta sijaitsee raitin 
varressa rautatien molemmin puolin. Keskustan van-
haa, tiivist€ puutalorakennetta  on  t€ydennetty  uudella 
v€lj€ll€ liikerakentamisella.  Vilja- ym. varastoraken-
nukset  kuuluvat oleellisena taajamakuvaan. 

Tiest€  ja  liikenneturvallisuus:  Taajaman yleisten teiden numerot  

225 	 2228  

Yhteis- Henkil•vahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  

Kaikki Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Keskim. Keskim.  

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

3.95 1352 1416 4 2 0 41.0 0.20 7  

Suunnittelutilanne (maank•ytt€,tiest€):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen v€yli€  on  -  yleiskaavan tarkistus meneill€€n, n€kyy my•s uudet lii- 
- ohitusteiden pitk€nt€htaimen  varaus kennej€rjestelyt,  radan  ylitys, kunnan p€€tt€j€t eiv€t  hy- 

-  liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  v.1993  v€ksyneet ohitustiet€ 
-  kevyen liikenteen v€yl€st€ pt:n  12460  varteen 

tarveselvitys  tehty 

Ymp•rist€analyysi (maank•ytt€,  liikenne, ymp•rist€): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskim€€r€inen.  Tie-  ja taajamaymp€rist•n parannustarve  keskustassa.  

Luokka: 	II 	 Perustelut: Ongelmia liikenneymp€rist•ss€. 
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Kunta: 	37.  Karinainen 	
Turun  Tiepiiri 	::LT 

•{.1;  PIlk  

Taajama: 	Kyrö 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	37.  Karinainen 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

•  (.1  

Taajama: 	Kyrö 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUT,AAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie 	________ ____________ _________  _______  

Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Luttymatiheys  väylien Valaistu Nykyinen ralaitus 

:flUmetoI (kml  (m)  asema (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) toiminnallinen luokka  (km/h) 

225 1.97 7.8  Siskaava  1.5 89 96  Kokoojatie  50 

2228 1.98 6.5  Siskaava  1.0 25 75  Yhdystie  51  

Yht./keskim.  3.95  -  7.0  ___________  1.3 57 85  _________________  50  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki 	 . 

tietoon tul, Yleisen askaan Hv,-onn.  

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

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

225 2092 2208 8.3 3 1 0 40.0 0.31 4 

2228 618 629 7.4 1 1 0 44.7 0.10 3  

Yht./keskim.  1352 1418 7.8 4 2 0 41.0 0.20 7  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	L.äpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

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

Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 
Henkilävahsnko-onnettomuukSiefl  määrä vuodessI100  milj.  autokm 

LiikenneturvallisuuSanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilaflne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yhteensä  4  poliisin tietoon tullutta  henkitövahinkoon  johtanutta 
onnettomuutta. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kevyen liikenteen väyliä  on 
-  Kevyen liikenteen väylän  tarveselvitys  tehty  pt 12460:n  varteen.  
- Ohitusteiden  pitkäntähtäimen varaus.  
-  Keskustassa tien  poikkileikkaus  on  leveä.  
- Sadonkorjuun  aikana runsaasti raskasta liikennettä.  
-  Liikennemuotojen  sekoittuminen  keskustassa ongelmana. 

Kunta esittää, että kevyen liikenteen väyliä tulisi jatkaa  Kyrössä Porakalliontien  varteen.  



Kunta: 	37.  Karinainen 	
Turun Tiepiiri 	

:: '  
Taajama: 	Kyrö 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Alkuperäinen taajamarakenne  on  rautatieaseman ympärille  ja  rautatien kanssa risteävien teiden varteen 
rakentunut kylärakenne.  1970-luvulta alkaen taajama  on  laajentunut alueittain, kun  on kaavoitettu  uusia 
pientaloalueita. Palvelut sijaitsevat keskustassa nauhamaisesti maantien  225  molemmin puolin. 
Teollisuusrakennukset  ja  suuri saha-alue ovat toiminnallisesti  ja  visuaalisesti hallitsevia. Rautatien yli  

I  kulkeva tasoristeys luo turvattomuutta. Rautatie jakaa rakennetta. 

Taajaman osayleiskaava  on  parhaillaan tarkistettavana. Kaavan liikennejärjestelyt tulevat olennaisesti 
muuttumaan  radan ylityksen  myötä. Asutuksen laajentumissuuntina ovat koilIinen  radan  pohjoispuolella 
sekä etelä maantien  225  molemmin puolin. 

Taajamaa sivuavan  maantien varteen ei ole toistaiseksi rakennettu laajasti. Siihen  on  kuitenkin selvää 
pyrkimystä  ja  vaarana  on  taajaman laajeneminen päätien kahta puolta. Asutuksen laajentuminen etelään 
pitkittää rakennetta  ja  korostaa tien jaksottumisen merkitystä. Asutus tulee pyrkiä pitämään vanhan 
rakenteen tuntumassa, ei pelloille. 

Taajamakuva  

Kyrö  on  syntynyt rautatien  ja  maantien risteykseen Tarvasjoen sivulaaksoon. Maisema koostuu alavista 
peltolaaksoista  ja metsäisistä, kallioisista mäistä.  
Taajaman keskusta sijaitsee raitin varressa rautatien molemmin puolin. Keskustan taajamakuva  on  reu-
noilla raitin alkupäissä miellyttävää, tiivistä kylärakennetta, vanhaa puutaloarkkitehtuuria,  jota  on  paikoin 
täydennetty uudemmin  1960-70-lukujen liikerakennuksin. Pihat ovat vehreitä.  Radan risteyskohdassa ja 
sen  eteläpuolella taajamarakenne  on  avointa,  väl jästi  sijoitettuja liike-  ja varastorakennuksia,  joiden välissä 

 on asfalttikenttää. Hoidettua tai istutettua  kasvillisuutta ei keskustajaksolla ole. Kunnantalon  ja 
 Osuuspankin takana torialueeseen rajoittuvana  on  viime vuonna istutettu Wäinö Aaltosen puisto. 

Kylänraitin ulkopuolella taajama  on maaseutumainen.  Pellolle rakennetut pientaloalueet ovat yksitoikkoisia 
 ja  maisemassa kovalinjaisia. Taajamakuvan ongelmakohtana  on ydinkeskusta,  joka 

jäsentymättömyydessään  on  ankea  ja epäviihtyisä.  

Taajama-alueella Kyrön rautatieasema  on  osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. 
Alue  on  viehättävän puistomainen. 

Taajamakuvallisesti  Kyrö voisi olla hyvinkin omaleimainen  ja  positiivisesti erikoinen, mikäli ympäristö olisi 
viimeistelty päätien (mt  225)  osalta. Negatiivisuutta luo maisemaan sopimaton rakentaminen, 
teollisuusalueiden takapihamaisuus, joka ulottuu keskustaan sekä tietty epäviihtyisyys  ja 
viimeistelemättömyys.  Pienellä toimenpiteellä keskustan tieympäristöä ei voida parantaa, vaan  se  vaatii 
suurempaa saneerausta. 

Tieympäristö  

Tiestö  on  säilyttänyt hyvän geometrian. Ongelmana varsinaisen taajamatien (mt  225)  osalta  on  leveä 
poikkileikkaus  ja  jaksottumisen puuttuminen. Keskustassa tietilaa rajaa tiivis rakennuskanta, mutta tiealue 
liittyy suoraan pihoihin  ja  on  jäsentymätöntä.  Tien  rakenteessa  on  parantamista. . Ydinkeskusta  on 
tietilaltaan  liian väljä  ja  yksitoikkoinen. 
Sisääntulojaksot  ovat maaseutumaiset. Luoteesta päin sisääntulonäkymässä vaikuttaa voimakkaasti 
valtatie  9:n risteysalue  sekä saha-alueen luoma ankeus. 

Teiden rakenteessa  on  parantamista myös pt:lIä  12460. 



Kunta: 	37.  Karinainen 	
Turun Tiepiiri 	 ______ 

•::uikii  

Taajama: 	Kyrö 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Mt 225  vaatii keskustan osalta saneerauksen jaksolla rautatie- Pub:n kulma. Saneerauksessa parannetaan 
jäsentymättömiä pihoja, kohennetaan ajokäyttäytymistä  ja  luodaan uusi, viihtyisä ilme keskustajaksolle. 
Keskustajaksolla kevytliikenne  on  tällä hetkellä selkeästi alikorostettu.  
Tie on eteläpäässä  rakenteellisesti heikko  ja  kaipaa kohentamista pappilan liittymään asti: leveän 
poikkileikkaus kavennetaan  ja  kevyen liikenteen  ja ajoradan  väliin rakennetaan viherkaista, joka istutetaan 
puurivein. Samalla kuivatusongelma ratkaistaan.  

Mt 2253 on geometrialtaan  hyvä  tie. Tien itäpäässä  tulee jatkaa kevyen liikenteen väylää hienovaraisesti, 
ympäristön ehdolla; mielellään korotettuna.  

Pt 12460  seuraa rataa  sen  pohjoispuolella.  Tien  varressa ei ole kevyen liikenteen väylää; tarvetta olisi. 
Alueen pohjaolot ovat heikot. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä saadaan hoidetuksi 
samalla alueen kuivatus. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	38.  Pöytyä 	
Turun  Tiepiiri 	 •••  

U •1.1 	I  

Taajama: 	Riihikoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot:  Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama Taajama  on  syntynyt valtakunnallisesti arvokkaan 
- Mt:n  2255  varrella kulttuurimaiseman, Aurajokilaakson länsireunaa 
- Taajamaväestö  v. 1990 1114 as., v. 2010 1135 as.  kulkevan keskiaikaisen Huovintien varteen. Vanha ra- 

kenne seuraa nauhamaisesti metsänreunaa nfl- 

nemaastossa.  Näkymät jokilaaksoon ovat olennainen  
osa taajamakuvaa.  Eri-ikäisestä rakennuskannasta 
koostuva keskusta  on raittimainen.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

2255 	12451  

Yhteis Henkilövahinko -onnettomuudet  1 988  -  1992  
Kaikki Kevytl. Onriettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus Koskim. Keskim.  

(kin) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onniloomilj.ajon.km ) (onnikm/v) onn.  
3.21 1431 1665 3 1  0 -  35.8 0.19 6  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- ohitustiestä tarveselvitys  ja hankepäätös 	 - osayleiskaavoja 
-  kevyen liikenteen väyliä olemassa 	 - rakennuskaavoja 
-IHkenneturvallisuussuunnitelma  tehty  1993 	 - kaavoitettu Kt41:en  asti, porttikohta 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Pienten taajamakuvallisten, lähinnä viherym- 
päristöön  liittyvien parannusten tarve. 

Luokka: 	tUb 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia. 



Kunta: 	38.  Pöytyä 	
Turun  Tiepliri  

Taajama: 	Rilhikoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	38.  Päytyä 	
Turun  Tiepiiri 

•A.1:.l'Ij  

Taajama: 	Riihikoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

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

tien Pituus leveys  Verkollinen Lnttymätiheys vaylien  Valaistu Nykyinen  rajortus 
numem  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus:(%).  toinfliaInøn  luokka  (krM)  

2255 2.45 7.2  Siskaava  0.8 43 100  Kokoojatie  50 
12451 0.76 6.9  Siskaava  1.3 63 100  Kokoojatie  50  

Yht./kaskim.  3.21 7.1  0.9 48 ___________ 	 __________________  100  50  

________ 	Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kalkki 	 . 

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

numero  _______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./kmfv) (kpl)  

2255 1471 1750 6.4 2 1 0 30.4 0.16 4 
12451 1303 1391 5.1 1 0 0 55.3 0.26 2  

Yht./keskim.  1431 1665 6.1 3 1 0 35.8 0,19 6  
Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

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

Henkilövahinko -onnettomuuksien  määrå vuodessaJl  00  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

- Ohitustiestä tarveselvitys  ja  hankepäätös 
-  Kevyen liikenteen väylät keskustassa.  
-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  



Kunta: 	38.  Pöytyä 	
Turun Tiepiiri 	 :  

S i'j  

Taajama: 	Rilhikoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maan käytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Pitkä  (n. 3 km) nauhakylä,  joka yhdistää pieniä Aurajokilaaksoa reunustavia metsäisiä kukkuloita. Maan- 
käyttö sopeutuu hyvin maisemarakenteeseen. Asutus  on  laajentunut raitin sivuille metsäisille kumpareitle. 
Jokilaaksoon ei ole vielä merkittävästi rakennettu. Oleellista maankäytön kehityksessä onkin  se,  ettei 
rakentamista viedä avoimeen laaksoon. 

Taajamakuva 

Riihikosken  taajama  on  syntynyt Aurajokilaakson länsireunaa kulkevan keskiaikaisen Huovintien varteen. 
Vanha rakenne seuraa nauhamaisesti metsänreunaa rinnemaastossa. Taajaman reunaosat Huovintien 
varressa ovat maaseutumaisen väljät sisältäen pientalojen lisäksi myös maatilojen rakennuksia. Näkymät 
jokilaaksoon ovat olennainen  osa taajamakuvaa.  Keskustan taajamakuva tukeutuu selkeään 
raittirakenteeseen Huovintien varressa. Taajaman ilme  on  melko väljä, mutta raitin keskeiseen osaan 
muodostuu tiivis  ja  kapea kohta ympäröivistä rakennuksista, mikä jäsentää keskustakuvaa  ja  luo raitille 
vaihtelevan tilasarjan. Rakennuskanta  on  eri-ikäistä vanhasta puutaloarkkitehtuurista  1960-80-lukujen 
liiketaloi  hin. 
Yläneentien  varsi  on  väljää, uutta,  1970-80-lukujen rakentamista. 
Taajamakuva  melko vehreä tienvarsi-istutusten  ja  pihojen puuston ansiosta. Ydinkeskustan 
liikerakennusten edustoilla raitin varrella  on viimeistelemättömiä  ja kunnostusta kaipaavia detaljeja. 

Tieympäristö  

Tie on  paikoin korkealla  ja tietila  on  melko väljää erotettuine kevytväylineen lukuunottamatta lyhyttä 
ydinkeskustan raittimaista osuutta. Huonona yksityiskohtana ovat matalat metalliputkikaiteet erottamassa 
ajorataa  ja  talojen edustoja. 



Kunta: 	39.  Mellilä 	
Turun Tiepiiri 	::LT  

•  ('I  kUl  I  

Taajama: 	Asemanseutu 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot:  Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama Taajama  on  syntynyt Niinijoen  varna  seuraavan 
- Mt:n  226  ja  rautatien risteyksessä maantien  ja  rautatien risteykseen viljanlastausaseman 
- Viljanlastausasema  ympärille. MelIilä kuuluu Loimaan savialueeseen; 
- Taajamaväestö  v. 1990 545 as., v. 2010 479 as.  maisema  on  aukeaa, tasaista viljelysaluetta. Taajama  

on  koossa pysynyt, selvästi rajautuva kylä. Rakenne  on  
kiinteä, paljon vanhaa rakentamista, esim. meijeri  ja 
asemanseudun  rakennukset. 	________________________  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

226 	12595  

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

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnilOO milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  
2.20 1111 1163 2 0 0 44.8 0.18 3  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- eritaso  keskustan risteykseen, idealuonnos  on 	 -  rakennuskaava 
-  kevyen liikenteen väylä raitilla 
- liikenneturvallisuussuunnitelma  tehty  1993  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Mandollinen eritaso  on  vaikea sovittaa.  Tie on  liian 
korkealla, liian kovakouraisella otteella tehty tieparannus keskustan raitille.  Jos  kunnossapidon  luonteista tien 
rakenteen korjausta  on  odotettavissa, voitaisiin tehdä tien tason laskua, ym. parannuksia tieympäristöön. 

Luokka: 	Ilib 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia. 
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Kunta: 	39.  MeIlilä 	

Turun Tiepliri 
t:(.11I  

Taajama: 	Asemanseutu 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	39. MeIlilä 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

•:.:hiI  II  

Taajama: 	Asemanseutu 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  ___________ _________  _______  ________ 

Yleisen  Tien HI  Kevyen  tik.  Nopeus  

tia  Pituus leveys  Verkollinen Lirttymatiheys  väylien Valaistu Nykyinen  rajodus 
numeco Jj  (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%) tona.hI.I  (km/h) 

226 1.65 7.0  Siskaava  0.6 71 89  Kokoojatie  60 
12595 0.56 6.2  Siskaava  1.8 0 28  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  2.20 6.8  ___________  0.9 53 73  __________________  57  

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

tien  KyL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyll.  Kuolleet  Hv.onn.  tiheys onnettomuudet 
numero  ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./kmA') (kpl)  

226 1448 1515 11.3 2 0 0 46.0 024 3 
12595 119 125 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1111 1163 9.7 2 0 0 44.8 0,18 3  
Verkollinen  asema 	 LJittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisäantulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Eritaso  keskustan rautatien risteykseen,  idealuonnos  on. 
 -  Kevyen liikenteen väylä raitilla.  
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Kunta: 	39.  MelIilä 	

Turun Tiepilri 

Taajama: 	Asemanseutu 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Pieni  radan ja  maantien risteykseen syntynyt kylä. Uudempi rakentaminen  on  sijoittunut maantieltä läh-
tevien raittien varteen. Koulu  ja  kunnantalo sijoittuvat maantien varteen varsinaisen kylän ulkopuolelle. 
Kylä  on  kasvanut hitaasti eikä suuria muutoksia ole odotettavissa tulevaisuudessakaan. Ongelmana  on 

 vanha raitti (maantien varsi), kovakourainen tien parannus vaikeuttaa vanhan rakennuskannan säilyt-
tämistä  ja  tasapainoista täydentämistä. Kuitenkin raitti pysyy kylän keskuksena  ja  vaarana  on  sen rän-
sistyminen. 

Taajamakuva 

Mellilän  taajama  on  syntynyt Niinijoen vartta seuraavan maantien  ja  rautatien risteykseen viljanlastaus-
aseman ympärille. Mellilä kuuluu Loimaan savialueeseen; maisema  on  aukeaa, tasaista viljelysaluetta. 
Taajama  on  hyvin koossa pysynyt, selvästi rajautuva kylä, jolla  on  eheä  ja  omaleimainen ilme. Raken-
ne  on  hyvä, kiinteä, paljon vanhaa rakentamista sisältävää. Kirkko sijaitsee erillään kylästä kaukana joen 
varressa. 
Taajamakuvaa  keskustassa täydentävät huonosti muutamat laatikkomaiset liikerakennukset. Muuten 
ympäristö  on  pienimuotoista  ja  kaunista. Vehreyttä taajamakuvaan antavat talojen puutarhat. 
Vanha puutaloarkkitehtuuri rajaa raitin tiiviiksi tilaksi. Jokainen rakennus  on  persoonallinen  ja  väritys 
vaihtelevaa, mutta sopusointuista. Kyläkuvaa uhkaavalta tekijälta näyttää rakennusten tyhjilläänolo  ja 

 sitä mukaa ränsistyminen. Koilliseen erkanevan tien ympäristö  on  poikkeuksellisen kaunista vanhaa, 
elävää puutaloaluetta, jossa vehmaat puutarhat ulottuvat tielle asti. 
Rautatien ympäristö keskustan raitin tuntumassa  on  melko leveältä vyöhykkeeltä jäsentymätöntä 
aukeaa aluetta, mutta kylän luonteeseen kuuluva alue. 
Suunniteltu eritasoliittymä keskustan risteykseen  on  liian voimakas elementti.  Se on  erittäin vaikea 
sovittaa taajamakuvaan,  ja  muuttaa kylän ilmeen peruuttamattomasti. 

Tieympäristö 

Taajamatie  on  selkeä kevytväylillä varustettu tiivis  ja  omaleimainen kylänraitti. Rakennukset ovat lähellä 
tietä  ja  1-tai 2-kerroksisia. Talojen puutarhat ovat vehmaat tienvarressa.  Tie on  liian kovakouraisen 
parannuksen seurauksena korkealla, mikä haittaa  mm.  ympäröiviä vanhoja rakennuksia. Koilliseen haa-
rautuvan  pt 12595:n  tietila  on  erityisen viihtyisä, kapea  ja pienipiirteinen;  säilytettävä. 
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Kunta: 	40.  Loimaan kunta 	
Turun  Tiepiiri 	 •••  

S  

Taajama: 	Hirvikoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Taajaman sijainti  ja yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
-  Pt 12605:n  varressa sivussa uudelta Loimaa-Alastaro 
väliseltä  Mt 21 3:lta 
-Taajamaväestöv.  1990 6791 as, v. 2010 7003 as.  

Taajaman luonne  ja suojeluarvot: 
Hirvikosken  kk  on  muodostunut Loimijoen  ja  vanhan 

 Helsinki-Pori  valtatien varteen teiden risteykseen. 
Leimaavia piirteitä ovat hajanainen rakenne, uudet 
lähiömäiset asuinalueet  ja  hieman hoitamattomalta 
vaikuttava viherympäristö. Huomattavana poikkeuksena 

 Bassin  ja  Engelin suunnittelema upea, valtakunnallisesti 
arvokas kirkko sekä kunnantalo. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

210 	2103 	12605  

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

(km) KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onn./100 mi!j.ajon.km) (onnikmlv) onn.  
3.49 2412 2387 8 5 0 52.1 0.46 15  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  Loimaa-Alastaro tien parannus  v. 89-93 	 -  yleiskaavatyö meneillään 
-  kevyen liikenteen väylät  on 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono, mutta uudet lUkennejärjestelyt mandollisesti parantavat tilannetta. 
Kerrostaloalueilla  on  ympäristön parantamisen tarve, tarkasteltava tontlien  ja tietilan rajausta.  Kokonaisvaltaisen 
eheyttävän ympäristönhoitosuunnitelman  tarve. Sisääntuloväylä pitäisi kytkeä keskustan maankäyttöön. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Ongelmana maankäyttö sekä keskustan rapistunuttaajama- 
kuva.  
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Kunta: 	40.  Loimaan kunta 	
Turun  Tiepiiri  

Taajama: 	Hirvikoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	40.  Loimaan kunta 	
Turun  Tiepiiri 	 ::L'r  

•{.1 1'I  IiI  

Taajama: 	Hirvikoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _________  _______ _______  _______ ___________ 

Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkollinen Liittymätiheys  väylien  Valaislu  Nykyinen rajoitus 

numero  (km)  -  (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  toiminnallinen luokka  (knVh)  

210 2.01 7.8  Siskaava  1.0 97 100  Kokoojatie  50 
2103 0.28 7.0  Sisnauha  0.0 0 0  Yhdystio  78 
12605 1.20 8.7  Siskaava  0.8 100 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  3.49 8.1  0.9 90 ___________ 	 _________________  92  52  

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

tien  POlL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  Hv.onn.  tiheys onnettomuudet 
numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (orin./kmfv) (kpl)  

210 2993 2932 9.0 3 2 0 27.4 0.30 9 
2103 802 1011 11.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12605 1818 1796 11.0 5 3 0 125.6 0.83 6  

Yht,/keskim.  2412 2387 9.8 8 5 0 52,1 0.46 15  
Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

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

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

nettomuuksia oli  5.  Onnettomuuksista  5  tapahtui  paikallistiellä  12605.  
Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on  korkea:  52 

 onn./1  00  milj.ajon.km .  Myös onnettomuustiheyden, joka kertoo onnettomuuksien määrän  tiekilometriä 
 kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista, arvo  on  korkea:  0.46  onn./km.!vuosi. Hirvikosken  taa-

jamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa  onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  pa
-rantavilla  toimenpiteillä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Loimaa-Alastaro  tienparannus  v. 89-93.  
-  Oripää  -  Loimaa  -  tien sisääntulo  Hirvikoskelle  on  ongelmallinen 

 -  Kevyen liikenteen väylät  on.  



..  
Kunta: 	40.  Loimaan kunta 	

Turun Tiepiiri 	 •• 
•iz1.1,1l  

Taajama: 	Hirvikoski 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajama  on  vanha väljästi rakennettu kirkonkylä, joka  on  voimakkaasti laajentunut  1970-luvulta alkaen. 
Uudempi rakentaminen  on  tapahtunut alueittain, mikä  on  antanut taajamalle lähtiötyyppisen rakenteen  ja 

 ympäristön ilmeen. 

Hiljattain valmistunut ohikulkutie (Loimaa - Alastaro maantie)  ja  sisääntulotie  ovat muuttaneet tieverkon 
rakennetta  ja  luoneet edellytykset myös taajamarakenteen uusille muutoksille. Kaavoituksesta riippuu, 
syntyykö uutta liike-  ja  yritysrakentamista  ohikulkutien liittymään. Taajama  on  kasvamassa kiinni Loimaan 
taajamaan. 

Taajamakuva 

Hirvikosken  kirkonkylä  on  muodostunut Loimijoen  ja  vanhan  Helsinki-Pori  valtatien varteen teiden riste-
ykseen. Ympäröivä maisema  on  tasaista viljelylakeutta, mutta kylä  on  pääosin rakennettu kumpareiselle 
metsäsaarekkeelle. 
Taajamakuvassa  näkyy  1970-luvulla tapahtunut nopea kasvu  ja  täydennysrakentaminen. Leimaavia 

 piirteitä ovat hajanainen rakenne, uudet lähiömäiset asuinalueet  ja  hieman hoitamattoman näköinen 
viherympäristö. Teiden risteykseen sijoittuva keskustakohta  on  myös vaatimaton  ja  puolitekoisen  näköinen, 
joskin hyvää, isoa puustoa  on  paljon. 
Huomattavana poikkeuksena muuhun ympäristöön nähden  on Bassin  ja  Engelin suunnittelema upea 
empirekirkko, joka sijaitsee sivussa metsäisellä alueella taajaman luoteisreunalla. Kunnantalo, myös 
empireä, vastaa taajamakuvallisesti tasoltaan kirkkoa hoidettuine ympäristöineen. Historialliset, upeat 
rakennukset  ja  uusi heikkoilmeinen  ja  hoitamaton  taajamaympäristö ovat ristiriidassa keskenään. 

Tieympäristö  

Uudet tiejärjestelyt ovat luoneet taajamarakenteeseen liittymätöntä liikenneympäristöä. Sisääntulojakso 
idästä keskustaan  on  väljä, tienvarren puuistutukset  on  juuri tehty, mutta muu tienvarsiympäristö  on 

 hoitamatonta, umpeenkasvavaa  niittyä. Keskustan risteyksessä tietila kevytväylineen  on  liian leveä  ja 
 ympäristön taajamarakenne väljä.  Tie on  useissa kohdissa liian korkealla,  mm.  keskustassa. 
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Kunta: 	41.  Oripää 	
Turun  Tiepilri 	::LT  

•(.1M'I Ik  

Taajama: 	Oripää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan  päataajama 
-  Mt 210  varressa, sivussa  Kt  41:lta 
- Taajamaväestö  v. 1990 586 as, v, 2010 623 as  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Oripaa  on  rakentunut laajan  jokilaakson  keskelle  ris

-tikkaisten kyläraittien  varteen. Keskusta  on  pienialainen, 
 tiiviisti  raitin  varrelle sijoittunut.  Osa  taloista  sa

-neerattuja,  arvokasta puuarkkitehtuuria. Arvokas vanha  
kirkkomaa tapuleineen.  Keskustan vanha rakenne  on 

 kulttuurihistoriallisesti arvokasta  ja  säilytettävää.  Uotila 
 on  suojeltu rakennuskohde. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus:  Taajaman yleisten teiden numerot  

210 	12451 	12452  

Yhteis- Henkilövahinko-onnettomuudet  1988 	1992  

Kaikki  Kevyti. Onnettomuusaste Onn.tiheys  Kaikki  pituus  Keskim. Keskim.  
(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet  (onnilOO milj.ajon.km ) (onnikm/v) onn.  

3.95 1315 1406 5 0 0 52.8 0.25 9  

Suunnittetutilanne (maankäyttä,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 

-  ohitustie  toteuttamisohjelmassa  v. -95  -  ei  osayleiskaavaa 

-  kevyen liikenteen  vaylät  on  -  rakennuskaava  
- harjuseutukaava  sivuaa aluetta  
-  valtatien  länsipuolelle  kaavoitusta  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Raskaan liikenteen osuus suuri. Ohikulkutien raken-
tamisen yhteyteen  on  kytkettäva keskustasaneeraus  johtuen keskustan  kulttuurihistoriallisista  arvoista  Tien  ta

-sauksen  ja  avaran  keskustaristeyksen parantamistarve.  

Luokka: 	II 	 Perustelut: Ongelmat liikenneturvallisuudessa sekä  tieympäristossa. 
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Taajama: 	Oripää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  



I.  

Kunta: 	41.  Oripää 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

Taajama: 	Oripää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  111k.  Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Liittymatiheys våyhen  Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema (kpl/km) QUUS (%)  osuus(%) : ilmlnnallinenlUQkka  (km/h) 

210 2.23 7.2  -  1.8 55 92  Kokoojatie  52 

12451 1.29 6.7  Siskaava  4.7 87 100  Yhdystie  50 

12452 0.43 7.0  Siskaava  2.3 28 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  3.95 7.0  ___________  2.8 63 95  _________________  51  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  jkki  pol.  
tietoon tul. Yleisen Raskaan -tv. -onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet Hv.onn. liheys  onnettomuudet  

numera  ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onnjknVv) (kpl)  

210 1474 1548 15.3 3 0 0 49.9 0.27 7 

12451 1340 1474 13.3 2 0 0 63.4 0.31 2 

12452 405 455 10.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht.fkeskim.  1315 1406 14.0 5 0 0 52.8 0.25 9  

Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajortus 

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

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yhteensä  5  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta.  
Maastokäynnin  perusteella keskustan läpi kulkee paljon raskasta liikennettä, josta aiheutuu 
turvattomuuden  tunnetta.  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Ohitustie  toteuttamisohjelmassa  v. -95.  
-  Kevyen liikenteen väylät  on.  
-  Tien  tasauksen  ja  avaran  keskustaristeyksen parantamistarve. 
-  Kunnan toiveena  on  kevyen liikenteen väylä  mt  210:n  varteen.  



Kunta: 	41.  Oripää 	
Turun Tiepiiri 	 ::' 

Taajama: 	Oripää 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Oripää  on  teiden risteyksestä säteittäin laajentunut maaseututaajama.Liikekeskusta sijoittuu juuri teiden 
risteykseen. Puinen ristikirkko  (1821, Bassi)  sijaitsee kauempana keskustasta.Koulu sijaitsee myös kaukana 
keskustasta. Uusia pientaloalueita  on  rakennettu pelloille teiden varsille. 
Kunnan maankäyttö  on  suunnitelmallista.Uusia  alueita  on  kaavoitettu  koilliseen  MT 210  varteen, samoin 
teollisuutta, lähelle tulevan ohikulkutien liittymää. Kasvusuunta asumiselle  on  myös etelä. Keskustan 
tuntuman aukkokohtia teiden varsilla  on  kaavoitettu  tiivistämään taajamarakennnetta. 
Odotettavissa olevat maankäyttömuutokset ovat vähäisiä. Erityisiä ongelmia ei ole. 

Taajamakuva  
Oripää  on  rakentunut laajan jokilaakson keskelle selkeärajaiselle kumpareelle ristikkäisten kyläraittien 
varteen. Keskusta  on  pienialainen,  mutta tiiviisti raitin varrelle risteyskohtaan sijoittunut.Arvokas 
kirkkomiljöö kauempana ei hallitse keskustanäkymää.  Osa  taloista  on  saneerattuja,  arvokasta 
puuarkkitehtuuria. Pientaloalueet ovat levinneet pelloille luontevan maisemarajan ulkopuolelle.Keskeinen 
risteysalue  on  suhteettoman avara  ja  tien taso  on  noussut taajamakuvassa hyvin häiritseväksi haitaten 
arvorakennusten perustuksia.Taajamakuvassa  tie  ja  ympäristö ovat selkeästi ristiriidassa keskenään. 

Oripään  keskustan pienessä mittakaavassa risteysalue  on  taajamakuvassa  suuri ongelma, etenkin kun 
arvorakennukset menettävät  harmonisen  ilmeensä sokkeliosan jäädessä maan  alle.  

Tieympäristö  

Yleensä tiet ovat maisemaan sopivia, maaseutumaisia. Keskustassa tienparannus  on  levittänyt tietilaa 
suhteettomasti  ja  tien tasaus  on  noussut liian korkealle. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Keskeinen  risteysal ue  edellyttää taajamakuvallista saneerausta kun tarve väljälle liikennetilalle poistuu 
ohikulkutien  rakennuttua.  Tien  tasausta  tulee laskea tuntuvasti  ja  risteysaluetta  supistaa  ja  vapautuvat 

 välivyöhykkeet  muotoilla  ja  istuttaa arvokkaaseen  rakennuskantaan  sopiviksi.  
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Taajama: 	Yläne kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot:  Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama, vanha kirkonkylä Yläneen  kirkonkylä sijaitsee viljelysalueen keskustassa 
- Pt:n  12563  ja  12557  risteyksessä Yläneenjoen  varressa. Alue  on  vanhaa kulttuuri- 
-  Maatalousvaltainen maisemaa. Kirkonkylä  on  melko selvästi rajautunut  ja  
- Taajamaväestö  v. 1990 923 as., v. 2010 971 as.  reunoilta maaseutumainen,  mutta keskustan järjestelyt 

ovat jäsentymättömät. Kirkko edustaa arvokkainta 
suomalaista puukirkkoarkkitehtuuria (Piimäsen 
puukirkko  vuodelta  1782).  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus:  Taajaman yleisten teiden numerot  

12557 	12563  

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

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onnilo0milj.ajon.km ) (onn./km/v) onn.  
1.89 1157 1251 4 3 0 100.0 0.42 8  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylä  on  -  keskustan osayleiskaava  v -89  
-  alikulku mt:Ilä  204  -  rakennuskaava 

-  vanhan rakennuskannan hoito -ja  käyttösuunnitelma 
keskustaan, tehty  v. 91-92  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimäarainen. Viherympäristo,  erityisesti puusto,  on  huonokuntoista, uu-
distettava. Keskustan  tie-  sekä taajamaympäristössä korjaustarve.  

Luokka: 	II 	 Perustelut: Ongelmia keskustan  tie-ja  taajamaympäristössä. 
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Kunta: 	42.  Yläne 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  
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Taajama: 	Yläne kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Taajama: 	Yläne kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ___________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen uk, -  Nopeus 
tien Pituus leveys Verkollinen Lnttymatiheys våyhen  Valaistu Nykyinen rajoltus  

numero  (km) (m)  asema (kpvkm)  osuus (%) osuus (%) toiminnatinen  luokka _______________  

12557 1.24 6.3  Siskaava  0.8 54 100  Yhdystie  50 
12563 0.65 6.6  Siskaava  1.5 85 100  Yhdystis  50  

Yht./keskim.  1.89 6.4  _______  1.1 64 100  ____________  50  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki 	 . 

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

numero _______ _______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn.Jkmtv) (kpl)  

12557 1074 1149 4.7 4 3 0 164.2 0.84 7 
12563 1317 1445 5.7 0 0 0 0.0 0.00 1  

Yht./keskim.  1157 1251 5.0 4 3 0 100.0 0.42 8  
Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

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

Henkilävahiriko -onnettomuuksien määrä vuodessall  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yhteensä  4  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoonjohtanutta 
onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Kevyen liikenteen väylä  on. 
-  Alikulku mt:llä  204 on 
- Taajamatielle  12557  avautuvat tonttiliittymät ovat avaria. Pysäköinti keskustassa  on  paikoin 
jäsentymätöntä  ja pysäköintialueet  liian laajoja. Tietilan jäsentelytarve. 
- Kuntakommentissa  esitetään, että kevyen liikenteen väyliä jatkettaisiin taajaman reuna-alueilla 
seuraavilla teillä:  Pt 12557:llä Santaveräjän  risteyksestä  n. 600-800 m,  josta  osa  jää 

 rakennuskaavan ulkopuolelle, sekä  pt 12563:lla  keskustasta Oripääntien risteykseenja  Turku
-Säkylä-tien toiselle puolelle  n. 800 m,  josta  200-300 m  kaava-alueen ulkopuolelle. 

Liikennelaskenta näillä teillä  on  tehty.  
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Taajama: 	Yläne kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Kirkonkylän taajamarakenne  on yleispiirteiltään  ehyt  ja  kiinteä, joskin keskustassa  on  jäsentymätöntä 
väljyyttä. Ytimenä  on  tyypillinen maaseudun liikekeskus: muutama arkkitehtonisesti heikkotasoinen 
liikerakennus pysäköintialueiden keskellä. Asuialueet sijaitsevat keskustan tuntumassa 
ruutukaavassa.Suojeluarvoltaan merkittävä kirkko sijaitsee keskustan ulkopuolella.Suojeltu kartanomiljöö 
sijaitsee jokivarressa pellolla. 

Keskustan osayleiskaava  on  vuodelta -89.Pientalovaltaista asumista  on kaavoitettu  runsaasti keskustasta 
koiliseen  ja  kaakkoon sekä kauemmas lounaaseen. Palveluille  on  varattu tilaa keskustatien  PT 12563 

 pohjois-  ja eteläsuunntiin.Keskustassa  on  rakennuskaava, jossa keskustatilaa  on jäsennelty mm.  kevyen 
liikenteen poikittaisraitein. 

Ongelmaksi saattaa muodostua uusien asuinalueiden sijoittuminen hajalleen kauemmas keskustasta. 
Keskustan "keskeneräisyys", jäsentymätön väljyys  on  ongelma. 

Taajamakuva 
Yläneen  kirkonkylä sijaitsee kunnan viljelysalueen keskustassa Yläneenjoen varressa. Alue  on  vanhaa 
kulttuurimaisemaa. Kirkonkylä  on  melko selvästi rajautuva  ja reunoilta maaseutumainen,  mutta keskustan 
järjestelyt ovat jäsentymättömät. Keskustassa  on  liikaa jäsentymätöntä avointa kenttää, mutta rakenne  on 

 kohtalaisen harmoninen. Kirkko  on  taajaman reunalla, mutta tärkeällä paikalla porttikohtana. Kirkko 
edustaa arvokkainta suomalaista puukirkkoarkkitehtuuria (Piimäsen puukirkko vuodelta  1782). 
Taajamakuva on rajauksiltaan  eheä, kirkko luo kylälle erityisen kulttuuriarvon. Keskusta jäsentymättömänä 

 ja hoitamattomana  on epäviihtyisä.Yläneen  kartano, myöhemmin Vanhakartano,  on  ollut keskeinen tekijä 
alueen asuttamisessa.  Se  oli  jo  v. 1381 ns.  vanhaa rälssiä. 

Yläneen  kirkonkylä  on yleispiirteiltään  eheä, vanhat kulttuurirakennukset luovat sille vahvaa 
omaleimisuutta. Ongelmana  on jäsentymätön,  avara  ja  tyylillisesti heikkotasoinen keskusta, jonka 
viherilme  on  heikko  ja  huonokuntoinen. 

Tieympäristö 
Sisääntulojen tieympäristö  on  luontevasti maiseman sopiva. Keskustassa tietila leviää jäsentymättömäksi. 
Pysäköintialueet  ja liittymät  ovat laajoja  ja jäsentymättömiä. 

TOIMENPIDESUOSITU KSET  

Keskustassa tarvitaan kokonaisvaltaista saneerausta,  täydennysrakentamista,  tie-  ja aukiotiojen 
perusparannusta, liittymien kavennusta,  valaistuksen  ja  istutusten uusimista. Keskustan heikkoa ilmettä  on  
suositeltavaa vahvistaa ympäristön viihtyisyyttä luovi/la rakentamista voilla. 
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Kunta: 	43.  Alastaro 	
Turun  Tiepiiri 	 ::ir 

•:1..'lliI  

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

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan  päätaajama 
- Mt:n  213  varressa, maatalousalueen keskellä 

 -Taajamaväestöv.  1990 1621 as., V. 2010 1575 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Alastaron  kirkonkylä sijaitsee Loimijoen laaksossa 
Loimaan pohjoispuolella. Taajaman alkuperäinen 

 nauhamaisuus  näkyy vielä selvästi rakenteessa, mutta 
uusi rakentaminen  on  nykyisin levinnyt  lärrteen,  pois 
tien  varresta.  Keskusta  on  määrätietoisesti rakennettu 

 suurimittakaavaisesti,  ympäristöönsä nähden  varsin 
 komein  liikerakennuksin.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

213 	231 	2133 	12610  

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

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

4.47 1565 1974 6 5 0 47.0 0.27 10  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- Mt:lle  213 kevytväylä v. -94,  (TAS) 	 -  vanhoja  osayleiskaavoja 
-  Alastaro-Virttaa  tien parannus  v. -89-93,  valmis 	 - rakennuskaavoja 
-  kevyen  liikenteenväylät  on  keskustassa  
-  kevyen liikenteen järjestelyjä tekeillä  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen, uusi  tie  mandollisesti poistaa  liikenneturvallisuuson-

gelman.  Tarve muodostaa raitista yhtenäinen  kauppakeskusta,  jossa  poikittaisyhteydet  huomioidaan. Mandolli- 
suudet käyttää  jokirantaa taajamakuvan  elementtinä ovat hyödyntämättä. 

Luokka: 	Il 	 Perustelut: 	Kauppakeskustan  taajama-  ja  tieympäristön parantamistarve,  
viimeistely  on  kesken.  



...- 
Kunta: 	43.  Alastaro 	

Turun  Tiepiiri 
. :(.1:k1,l  

YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  aajama: 	Alastaro kk 	
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	43.  Alastaro 	
Turun  Tiepliri 	::LT  

•:.1Lu  

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

TIESTÖ  JA  LUKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen uk. Nopeus 
tien Pituus leveys Verkollinen Litttymåtiheys  väylien Valaistu Nykyinen ratoitus  

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

213 2.40 9.1  Siskanva  1.3 71 88  Kokoojatie  50 

231 0.42 7.5  Siskaava  4.8 19 95  Kokoojatie  50 

2133 1.08 7.5  Siskaava  0.9 26 81  Kokoojatie  51 

12610 0.57 7.0  Sisnauha  1.8 0 28  Yhdystie  62  

Yht./keskim,  4.47 8.3  ___________  1.6 46 79  __________________  52  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 
 tietoon tul. Yleisen Raskaan l4v.-onn.  

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

213 2241 

_______  

2852 8.6 5 4 0 50.9 0.42 9 

231 1249 1590 10.8 0 0 0 0.0 0.00 0 

2133 890 1107 9.0 1 1 0 56.8 0.18 1 

12610 234 206 0.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht,/keskim.  1565 1974 7.8 6 5 0 47.0 0.27 10  

Verkollirten  asema 	 Liittymätiheys 
Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksitylsteiden liuttymät 
Ohikaava, 	Keskustan ohukulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	Vallitsevien nopeusraoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 	 Hv.onn.aste 

Henkitävahinko-onnettomuuksien määrä vuodessa/lOO  milj. autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1 992  yhteensä  6  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Mt:lIe  213  kevyen liikenteen väylä  v. -94  (TRS). 
-  Alastaro-Virttaa  -tien parannus  v. -89 -93  
-  Kevyen liikenteen väylät  on  keskustassa, uusia tekeillä.  
- Taajamatie,  Mt 213 on  leveä, suora  ja  sujuvasti ajettava,  poikittaisyhteyksiä  ei ole huomioitu.  
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Kunta: 	43.  Alastaro 	
Turun Tiepiiri 	 L1 	I  

_________________ 	I  
Taajama: 	Alastaro kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman rakenteen perustana  on  Loimijoen länsirannalle rakentunut nauhakylä. Asutus  on 1970-  ja  1980- 
luvuilla laajentunut alueittain raitin länsipuolelle. Liikekeskusta  on  uusiutunut lähes kokonaan. Taajaman 
toiminnat ovat pysyneet  varsin  hyvin yhdessä. Uusi teollisuusalue rakenteilla taajaman eteläpuolelle uuden 
ohikulkutien tuntumaan. 

Taajamakuva 

Alastaron  kirkonkylä sijaitsee Loimijoen laaksossa Loimaan pohjoispuolella. Taajama  on  sijoittunut joen  ja 
 sitä seuraavan  Helsinki-Pori  maantien varteen maatalousalueen keskelle. Taajaman alkuperäinen 

nauhamaisuus näkyy vielä selvästi rakenteessa, mutta uusi rakentaminen  on  nykyisin levinnyt länteen, 
pois tien varresta. Keskusta  on  määrätietoisesti rakennettu suurimittakaavaisesti ympäristöönsä nähden 

 varsin  komein liikerakennuksin. Samalla  on  myös rakennettu tienvarsi niin tiiviiksi, että joki  on  jäänyt 
ikäänkuin takapihalle;  on  menetetty mandollisuus käyttää jokea taajamakuvan elementtinä. Keskustan 
liikerakennuksien edustat  on  jäsennetty,  mutta ne eivät muodosta yhtenäistä toria  tai  aukiota. Kirkkoa ei 
näy mistään suunnasta kunnolla, vaikka  se on  alunperin ollut keskeisellä paikalla. 
Taajamakuva  keskustassa henkii elinvoimaisuutta  ja  kehitystä. Tähän nähden tiealueen  ja  liikkeiden 
edustojen muodostamaa yhdistävää kokonaisuutta ei ole syntynyt, toisaalta rajoittavia tekijöitä kokonai-
suuden rakentumiselle ei myöskään ole. 

Tieympäristö  

Taajaman reunoilla  tie on  maaseutumainen.  Keskustassa  on  leveä tietila jalankulkuväylineen  ja  viimeis-
teltyine  liikkeiden edustiloineen. 



'S.  

Kunta: 	44.  Uusikaupunki 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 

•  (.1h  Il  

I  Taajama: 	Kalanti 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTIAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama 
-  Uuden  Mt 198:n  molemmin puolin 
- Taajamaväestö  v. 1990 1514 as., V. 2010 1665 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Taajaman vanhin  ja  valtakunnallisesti arvokas  osa  ovat 
Männäisten ruukki -ja  kylämiljöö  sekä etelässä kirkkoja 

 sen  länsipuolineri rinneasutus.  Keskustaa  on 1960- 
luvulla täydennysrakennettu. Metsäinen ympäristö 
antaa voimakkaan viherkehyksen. Häiritsevä tekijä  on 

 mt  198,  joka erottaa kylän eri  osat  toisistaan 
maisemaa halliten. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

198 	1953 	12363 	12483 	12487  

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

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn.  Kuolleet (onn./100 milj.ajon.km ) (onnikm/v) onn.  
4.36 2294 2304 5 2 0 27.4 0.23 16  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestä):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylä suunnitteilla Uudenkaupungin - osayleiskaava hyv.  v.1992  

tien varteen -rakennuskaava osin vanhentunut 
-  kaksi kevyen liikenteen alikulkua maantiellä  198  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Paikallisteillä  on  pientä paikallista korjaamisen tarvetta. 
Uusi maantie jakaa kylän, mutta alikulkujen johdosta taajama toimii erillisenä elementtinä.  

Luokka: 	lib 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia. 
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Kunta: 	44.  Kalanti 	

Turun  Tepiiri 	 ::L'r  
Taajama: 	Kalanti 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	44.  Kalanti 	
Turun  Tiepiiri 	 ::Lr 

.  (i:  .1 , I  

Taajama: 	Kalanti 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja liikenneturvallisuustiedot 

Tie  _______ ____ ____ _______ _______  ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen  lilk.  Nopeus 
tien Pituus leveys  Verkotinen Lirttymätiheys våylien  Valaistu Nykyinen  rajoltus  

numero  (km) (m)  asne (kpl/km)  osuus  (%) -  osuus  (%) toimInrialilnen  luokka  (km/h)  

198 1.58 10.3  Ohikaava  1.3 0 100  Seudullinentie  

-- 

66 
1953 0.52 8.0  Siskaava  1.9 0 100  Kokoojatie  50 

12363 0.67 7.0  Siskaava  1.5 0 94  Yhdystie  52 
12483 0.53 7.0  Sisnauha  0.0 0 64  Yhdystie  50 
12487 1.06 7.0  Siskaava  0.9 0 93  Yhdystie  51  

Yht./keskim.  4.36 8.3  1.1 0 __________ 	 _________________  93  56  

Liikenne  Henkilovahinko  onnettomuudet  1988  -  1992  Kalkkil 
 tietoon  thl.  Yleisen  Rakean Hv.-onn,  

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyll.  Kuolleet  Hv.orlri, theys onnettomuudel  
numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./kmtv) (kpl)  

198 5195 5019 8.1 4 2 0 26.8 0.51 11 
1953 619 744 6.0 1 0 0 170.2 0.38 2 

12363 610 654 4.0 0 0 0 0.0 0.00 3 
12483 748 883 2.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12487 651 794 3.8 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  2294 2304 5.5 5 2 0 27.4 0.23 16  
Verkollinen  asema 	 Uittymätiheys 

Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisä.äntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Ohikaava,  Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisåäntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 
Pieni, 	Tie  pienesså palvelukeskuksessa 	Hv.onn.aste 

Henkilävahinko-onnettomuuksien määrä  vuodess'1  00  milj.  autokm 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

-  Käynnissä kevyen liikenteen väylän suunnittelu Uudenkaupungin tien varteen. 
 -  Kaksi kevyen liikenteen  alikulkua  maantiellä  198.  

-  Ei erityisiä  tiestöön  liittyviä ongelmia.  
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Kunta: 	44.  Kalanti 	
Turun  Tiepiln 	::LT 

.:(.1:  i'I  III  

Taajama: 	Kalanti 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Taajaman vanha rakenne  on  muodostunut pohjois-eteläsuuntaisena  kirkolta  Männäisten ruukille.  Kirkon 
ympärille  selänteelle  on  muodostunut  rinneasutusta.  1960-luvulta alkaen omakoti-ja rivitaloalueet  ovat 
laajentuneet kirkon etelä-  ja länsipuolelle.  Maankäytön rakenne  on  varsin  kiinteä. Rakentaminen sijoittuu 

 pienipiirteiseen metsämaastoon.  Maantie  198  halkaisee nykyisen  taajamarakenteen  keskeltä.  Tie on 
 kuitenkin käytännössä irti taajaman  maankäytöstä.  Taajaman tiestö muodostaa maantien kanssa 

 risteävän  (osaksi eri tasossa) verkoston.  

Taajamakuva  

Kirkonkylän alkuperäinen asutus  on  syntynyt  Männäisten  kylään,  Männälstenjoen  varteen  jo  1300-luvull-
a. Maisema koostuu  kapeasta peltolaaksosta männikköisten selänteiden  välissä. 
Taajaman vanhinta osaa edustavat  Männäisten  ruukki-  ja kylämiljöö  sekä etelässä kirkko  ja sen  länsi

-puolinen rinrieasutus. Kalannin kirkonseutu  ja Sirppujoen  kulttuurimaisemat kuuluvat valtakunnallisesti 
merkittäviin  kulttuurihistoriallisiin  kohteisiin.  Taajamakuva Männäisissä  on  idyllistä,  pienipiirteistä,  kauniisti 
maastoon sijoittuvaa  puutaloarkkitehtuuria.  Kirkko  jää  sivuun keskustasta. 
Keskustaa  on 1960-luvulla vähitellen  täydennysrakennettu. Taajamakuva  on  melko sopuisa, erityisen 
hieno  ja  epätavallinen elementti  on  kauniskasvuinen mäntykujanne  keskustasta luoteeseen kohti  Män-
näisten ruukkia.  
Koko  taajamakuvaa  häiritsevä tekijä  on  maantie  198,  joka jyrää taajaman halki korkeassa tasossa erot

-taen  voimakkaasti kylän eri puolet toisistaan  ja  halliten maisemaa.  

Tieympäristö  

Vanha tiestö sopii kauttaaltaan hyvin maisemaan noudattaen  maastonmuotoja. Uusimaantie  sekä 
siihen liittyvät uudet  tiejärjestelyt  pilaavat  taajamakuvan  ja  hallitsevat kylän  maisemaa.Maantie  kulkee 
korkealla kylän yllä.  
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Kunta: 	45.  Laitila 	
Turun Tiepliri 	::LT  

•.1.I'Ljj  

Taajama: 	Laitila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Kunnan päätaajama, kaupunki 
-  Vt  8:n  varressa 
-  Laajan maatalousalueen keskus 
- Taajamaväestö  v 1990 5354 as., v. 2010 5956 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot:  
Laitila  on  nopeasti kasvava, laaja-alainen pikkukau-
punki maatalousalueen keskuksena,Untamala-Kodjalan 
arvokkaan maisema-alueen tuntumassa. Keskusta  on 

 tiivistä ruutukaava-aluetta, jonka elinvoimaisuus  on 
 heikkenemässä uusien teiden varsille siirtyvän Iiikera-

kentamisen vuoksi. Uusi rakentaminen  on  vanhaa 
mittakaavaa väljempi. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

8 	198 	205 	2051 	12507  

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

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

9.16 3578 4055 36 13 5 60.2 0.79 80  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- Mt:n  205  Santilantien  alikulku tehty 	 - yleiskaava  v. -85  
-  Vt  8:n  parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, yleissuunnitelma 	- rakennuskaava  
v. -88  

-  Laitilan liikenneturvallisuussuunnitelma,  v. -82  
-  Vt  8  välillä Raisio -Pori  tarveselvitys,  v. -93  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Vanha tiivis keskusta  on  menettämässä elinvoimansa uusien 
taajaman ohitusteiden varteen siirtyvän rakenteen johdosta. Ongelmat keskittyvät  Vt  8:n  ja  Mt 2051:n  varrelle. 
Eritasoliittymien  rakentaminen lähelle keskustaa tulee olemaan taajamakuvallinen ongelma. 

Luokka: 	I 	 Perustelut: 	Ongelmana liikenneturvallisuus. Uudet liikennejärjestelyt vai- 
kuttavat maankäyttöä hajauttavasti  ja  huonontavat taa- 
jamakuvaa.  
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Kunta: 	45.  Laitila 	
Turun  Tiepiiri 	::LT  

Taajama: 	Laitila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Kunta: 	45.  Laitila 	
Turun  Tiepliri 	::LT  

. :(.. i1I lII  

Taajama: 	Laitila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  IiiketneturvaIlisuustiedot  

Tie ________ ____________ _________  

Yleisen  Tien  Kevyen liik, Nopeus 

tien Pituus leveys Verkollinen Liittymatiheys väyhen  Valaistu Nykyinen rajoitus 
:num.o  (km)  (ni)  asema (kpl/km) : iUS (%)  OSUUS  (%)  toiminnallinen luokka (krrIh)  

8 1.81 10.0  Ohikaava  1.7 30 100  Valtatie  66 
198 1.12 10.0  Ohikaava  1.8 99 100  Seudullinentie  64 

205 1.47 8.2  Ohikaava  2.0 100 100  Seudullinentie  87 
2051 3.01 7.9  Ohikaava  1.0 100 100  Kokoojatie  53 
12489 0.65 6.2  -  1.5 0 100  Yhdystie  50 
12507 1.11 7.2  Ohikaava  1,8 100 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  9.16 8.4  ___________  1.5 79 100  _________________  59  

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

tien KyL KKVL Inkenteen  Kaikki Kevyll  Kuolleet Hv onn  tiheys onnettomuudet 

numero ______  OSUUS  (%) kpl) (kpl) (kpl)  aste (onn.Jkn/v) (kpl)  

8 5419 6592 13.0 11 0 2 61.6 1.22 30 
198 4433 4527 8.7 11 6 1 121.4 1.96 18 
205 4234 5256 6.3 6 2 0 52.8 0.82 14 

2051 3303 3565 8.2 5 3 1 27.6 0.33 15 
12489 426 520 2.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
12507 1439 1257 3.0 3 2 1 102.9 0.54 3  

Yht,/keskim.  3578 4055 7.8 36 13 5 60.2 0.79 80  

Verkollinen  asema 	 LJittymätiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus 

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

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

LiikenneturvallisuusanalyySi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina 
 1988-1992  yhteensä  36  poliisin tietoon tullutta henkllövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 

kevytliikenteen onnettomuuksia oli  13.  Moottoriajoneuvo-onnettomuukSista 5ja kevytliikenteen 
 onnettomuuksista  6  tapahtui maantiellä  198.  Valtatien 8ja maantien  205  liittymässä  on 

 onnettomuuksien kasautuma. 

Taajaman henkilövahinko-onnettomuukSien onnettomuusriski liikennesuoritetta kohden  on 
 korkea:  60  onn./100 milj.ajon.km .  Myös onnettomuustiheyden, joka kertoo onnettomuuksien 

määrän tiekilometriä kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista, arvo  on  korkea:  0.79 
 onn./km/vuosi.  Laitilan taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa 

onnettomuusmääriin liikenneturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Mt:n  208  Santilantien  alikulku  on  tehty. 
-  Vt  8:n  parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, yleissuunnitelma  v.-88 

 -  Laitilan liikenneturvallisuussuunnitelma,  v. -82.  
-  Vt  8  välillä Raisio -  Pori  tarveselvitys,  v. -93.  
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Kunta: 	45.  Laitila 	
Turun Tiepiiri 	

•:(.1:.1'Lii  

Taajama: 	Laitila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAAN KÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Voimakkaasti kasvanut maaseututaajama, jonka rakenne  on  jo  saavuttanut kaupunkimaisia piirteitä.  Se 
 muodostuu eri-ikäisistä asunto-  ja  työpaikka-alueista (kaupunginosista). Valtatie  8  ja  maantiet jakavat 

taajaman osiin. Keskustassa  on  tiivis kaupunkimainen rakenne. 
Paikallistie  2051 on  liitetty taajaman länsireunassa valtatiehen  ja  näin  on  muodostunut taajamalle uusi 
sisääntulo. Liikennejärjestelmän muutos  on  alkanut kääntää liikekeskustan toimintoja pois vanhalta 
pääkadulta. 

Osayleiskaava  on  vuodelta  -85,  jonka jälkeen  on ladittu  keskustaa  ja lähialuetta tiivistävää 
rakennuskaavaa.  Leimaa-antavaa  on tieveron  muutosten voimakkaasti rakennetta muuttava vaikutus 

Valtatien liittymiin  on  suunnitteilla eritasoliittymiä  ja  muita järjestelyjä. Nämä vaikuttavat perusteellisesti 
maankäyttöön  ja taajamakuvaan.  Eräs merkittävä piirre  on  taajaman mittasuhteiden muutos: tähän asti 
kirkko  ja sen  ympäristö  on  mittakaavaltaan  ja  ilmeeltään ollut taajaman keskipiste, kohokohta. Tulevai-
suudessa tiejärjestelyt nousevat mittakaavalliseen päärooliin. 

Taajamakuva  
Laitila  on  nopeasti kasvava, laaja-alainen pikkukaupunki maatalousalueen keskuksena, Untamala-Kodjala 
arvokkaan maisema-alueen kyljessä. Maisemalle  on  tyypillistä laiva kumpuilevaisuus, kivisyys. Alueella  on 

 runsaasti asutus-  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Keskustassa vanha harmakivikirkko  
(1 483)ympäristöineen  edustaa vanhaa kylämiljöötä. 

Keskusta-alue  jää tarkasteltavien tiealueiden  ulkopuolelle. Taajaman rakenne  on tiejärjestelyjen  myötä 
muuttunut voimakkaasti. Keskusta  on  tiivistä ruutukaava-aluetta, jonka elinvoimaisuus  on  heikkenemässä 
uusien teiden varsille siirtyvän liikerakentamisen vuoksi. Uusi rakentaminen  on  vanhaa mittakaavaa 
väljempi. Reuna-alueiden selänteille rakentuu uusia  pien- ja rivitaloalueita.  Ympäristö  on  keskustassa 
paikoin epäviihtyisää, viherilme heikkoa. 

Laitilasta  on  laadittu taajamakuvaselvitys  1991.  Siinä  on yksilöity sisääntuloteiden  ja  keskusta  osa-alueita, 
todettu ongelmat  ja  esitetty parantamiskeinot. Suureksi osaksi selvitys  on ajanmukainen  ja  suositeltava 
toimenpideohje. 

Taajamakuvan  heikkeneminen  on  väistämätöntä taajamarakenteen kylkeen toteutuneen ohikulkutien 
vetovoiman vuoksi. Vanha, tiivis keskusta  on  rakenteeltaan harmonista, tyyliltään hyvää, mutta osoittaa 
selvästi elinvoimaisuuden kadottamista.Taajamakuvallisesti uuden eritasoristeyksen toteutuminen tulee 
aiheuttamaan vaikeasti korjattavaa taajamakuvallista ongelmaa. 

Tieympäristö 
Sisääntulojaksot  ovat maaseutumaisia, näkyminä  on  suuria viljelysalueita sekä pientaloalueita mäillä, 
keskusta erottuu kaupunkimaisena. Keskustan kohdalla, tiellä  2051,  raskas  uusi liikerakentaminen väljästi 
molemmin puolin tietä luo leveää tietilaa. Suuria  P-alueita  on  tien varressa, kevytliikenteen väylät  on 

 erotettu vaahteraistutuksin. 
Valtatie  8:n  varsi  on  väljää, hajanaista, sekavaa ympäristöä. Ohikulkutie  on ympäristöltään hahmotonta. 
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Kunta: 	45.  Laitila 	
Turun Tiepiiri 	 ______ 

.  :,1:  

Taajama: 	Laitila 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Uusien tiejärjestelyjen vaikutuspii ri  n  kaavoitustilanteen ajanmukaisuus on  suositeltavaa tarkistaa. Uuden 
eritasoliittymän maankäytölliset mandollisuudet tulee suunnitella. 

Sisääntuloteiden  maisema-  ja  taajamakuvalliset  toimenpiteet  on  suositeltavaa toteuttaa 
Taajamakuvaselvityksen mukaisesti. 

Taajamakuvaa  taajaman sisällä  on  suositeltavaa parantaa Taajamakuvaselvityksen mukaisesti. 

Laitilan liikenne-  ja  maankäyttö  järjestelyt edellyttävät  kokonaisva/taisen  ja  yksityiskohtaisemman 
 taajaman  ideasuunnitelman  laatimisen.  

w I; 	•  I  fr  

- 	 -  

A  
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Kunta: 	46.  Pyhäranta 	
Turun  Tiepiiri 	 ••• •  ('IS Li  

Taajama: 	Rohdainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot: 
-  Vanha kirkonkylä  
- Mt:n  196  varressa  
- Taajamaväestö  v. 1990 847 as., v. 2010 997 as.  

Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
Pyhärannan  kirkonkylä,  Rohdainen,  sijoittuu  rannik-
koseudun pienipiirteiseen  maisemaan  metsäisten 
mäkien  ja  pienien peltotilkkujen  väliin. Taajama  on 

 maaseutumaisen  väljä  rakentuen  pieniksi ryhmiksi 
 kumpareille  maantien varteen. Kulttuurihistoriallisesti 

arvokas taajama, valtakunnallisesti merkittävä. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	 Taajaman yleisten teiden numerot  

196 	199  

Yhteis- 
pituus  
(Foil)  

Keskim. 
KVL 

Keskim.  
KKVL 

Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  
Kaikki 

 hv-onn. 
Kevytl. 
onn.  Kuolleet  

Onnettomuusaste 
(onnJlOO milj.ajon.km ) 

Onn.tiheys  
(onn./km/v) 

Kaikki  
onn.  

1.91 644 908 2 0 0 89.0 0.21 2  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden  suunnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
-  ei suunnitelmia 	 -  rakennuskaava  
-  ei kevyen liikenteen väyliä  

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi.  Pienien  paikallisten  korjauksien  tarve taaja

-makuvassa.  

Luokka: 	Illa 	 Perustelut: 	Ei erityisiä ongelmia.  
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Kunta: 	46.  Pyhäranta 	
Turun Tiepiiri  

.1  jU  

Taajama: 	Rohdainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Kunta: 	46.  Pyhäranta 	
Turun Tiepiiri 	 :: 

.:..i'iitiI  

Taajama: 	Rohdainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie _______ ___________ _________  

Yleisen 
tien 

numero 

--  
Pituus 
JL  

Tien 
 leveys 

(m)  
Verkollinen 

asema 
Lnttymåtiheys 

(kpl/km)  

Kevyen tlk. 
våyhen 

osuus (%) 
Valaistu 

osuus (%) 
Nykyinen 

tolmlnnallirian luokka  

Nopeus 
raloltus  
(km/h) 

198 
199 

1.41 
0.50 

8.7  
8.5  

Sisnauha  
Sisnauha  

0.7 
2.0 

0 
0 

100  
100  

Kokoojatie  
Kokoojatie  

50 
50  

Yht./keskim.  1.91 6.6  -  1.0 0 100  ______________  50  

Liikenne  Henkilovah,nko-orinettomuudet  1988  -  1992  Kakki  
tietoon tul, 

onnettomuudet 
(kpl)  

Yleisen 
tien 

numero 
KVL 
-- 

KKVL  
______  

Raskaan 
liikenteen 
osuus (%) 

Kaikki 
(kpl) 

Kevyti 
 (kpl) 

Kuolleet  
(kpl)  

I-tv onri 
aste 

Hv,-onfl. 
 titieys 

(onn.fkmN) 

196 
199 

708 
468 

1020 
593 

8.7 
9.0 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

109.8 
0.0 

0.28 
0.00 

2 
0  

Yht./keskim,  644 908 8.8 2 0 0 89.0 0.21 2  

Verkollinen  asema 	 Lirttymätiheys 

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

Ohikaava, 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 	Nopeusrajoitus 

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

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

LiikenneturvaHisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1 992  kaksi poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 
Kuntakommerittien perusteella ajonopeudet ovat suuret maanteillä,  ja  siten ajonopeuksien hidastaminen  on  
tarpeellista. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Ei suunnitelmia. 
- Tarkasteltavilla  teillä ei ole kevyen liikenteen väyliä. 
-  Ei tiestöön liittyviä ongelmia 
- Kuntakommenttien  perusteella leirintäalueelle johtavan ns. Suojalan tien  ja mt:n  196 risteystä  pidetään 
parannuksentarpeessa olevana. Keskustaan esitetään kevyen liikenteen väylää.  
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Kunta: 	46.  Pyhäranta 	
Turun Tiepiiri 	

:: '  
Taajama: 	Rohdainen 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Maankäyttö  on  maaseutumaisen  väljää. Rakentaminen sijoittuu pieniksi ryhmiksi kirkolle johtavan tien 
varteen. Uudempi rakentaminen  on  sijoittunut maantien tuntumaan. Taajaman kasvunäkymät ovat vähäiset 
eikä suuria muutoksia maankäytössä ole odotettavissa. 

Taajamakuva 

Pyhärannan  kirkonkylä, Rohdainen, sijoittuu rannikkoseudun pienipiirteiseen maisemaan metsäisten 
mäkien  ja  pienien peltotilkkujen  väliin. Taajama  on  maaseutumaisen  väljä rakentuen pieniksi ryhmiksi 
kumpareille maantien varteen. Olennaisia taajamakuvassa ovat peltokaistat, jotka luovat näkymiä mäeltä 
toiselle kauniin, vanhan puutaloarkkitehtuurin  ja  vehmaan,  hoidetun viherympäristön luomaan miljööseen. 
Kirkon asema ulommaisena meren äärellä  on  heikosti ohikulkevalta maantieltä havaittava, mutta 
kohokohtana pienessä tiiviissä keskustassa. 
Asuinrakentamisen  painopisteen siirryttyä viime vuosikymmeninä lähelle maantien risteystä,  on  taajaman 
tärkeimmän sisääntulokohdan ilme persoonattoman kerrostaloarkkitehtuurin johdosta kylän muita vanhoja 

 ja  omaleimaisia osia heikkotasoisempi. 

Tieympäristö  

Tiet ovat kapeahkoja,  ja  paikoin korkealla, mutta pääosin kauniisti maastoa myötäileviä tiiviine viherreu-
noineen. Pienipiirteiseen taajamakuvaan sopimaton  ja  kovakouraisesti sijoitettu elementti  on 70-luvulla 
rakennettu maanteiden  196  ja  199  risteys. Siinä  n. 300  metrin matkalla  tie  kulkee  n. 10 m  korkealla 
penkereellä tukkien näkymät merimaisemaan. 
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Kunta: 	47.  Vampula 	
Turun  Tiepliri 	::LT  

•:ii.i'il.i  
Taajama: 	Vampula  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MISEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Taajaman sijainti  ja  yleistiedot:  Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 
-  Kunnan päätaajama Kirkonkylä sijaitsee nauhamaisesti Loimijoen vartta 
- Mt:n  213  varressa myötäilevän maantien varressa alavassa viljelylaak- 
- Taajamaväestö  v. 1990 541 as., v. 2010 590 as.  sossa.  Vanhastaan tiehen tukeutuvaa puutaloarkki- 

tehtuuria kauniine puutarhoinen  on  säilynyt joen  ja  tien 
välialueella,  mutta uuden rakentamisen painopisteen 
siirryttyä pellolle, taajamarakenne  on  löystynyt 
Puukirkko  on  valtakunnallisesti merkittävä kohde. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus: 	Taajaman yleisten teiden numerot  

213  

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

(km)  KVL KKVL hv-onn. onn,  Kuolleet (onnhlOO milj.ajon.km ) (onnikmlv) onn. -  

2.57 900 1056 1 0 1 23.7 0.08 3  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  
Yleisten teiden suunnittelutilanne Kaavoitustilanne 
-  kevyen liikenteen väylä joen varrella - rakenneyleiskaava  v. -91  
-  Mt 213  Alastaro-Vampula parantaminen  v. 91-97  -  rakennuskaava 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 
Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Keskustan tien viherilmettä  on  parannettava 
uuden liikerakennuksen kohdalla.  Tie on  keskustassa liIan korkealla, tasoa pitäisi laskea. 

Luokka: 	lIb 	 Perustelut: Pienten korjauksien tarve tieympäristössä.  



224  
Turun  Tiepilri 	

:: Kunta: 	47.  Vampula  
Taajama: 	Vampula  kk 	 YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi  ENET  KAUPUNGIT  
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Kunta: 	47.  Vampula 	
Turun  Tiepiiri 	

•• 
•f'i  hi'!  l,k  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Tie  
Yleisen  Tien  Kevyen  tik.  Nopeus 

tien Pituus leveys  Verkollinen Urttymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen rajoitus 
numero  (km) (m)  asema  (kpl/km) oiva(%)  osuus  (%)  toiminnallinen luokka  (kntlr)  

213 2.57 7.5  Siskaava  1.2 100 100  Kokoojatie  50  

Yht,/keskIm.  2.57 7.5  1.2 100 __________ 	 ________________  100  50  

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

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Ksvytl.  Kuolleet  Hv,onn.  tiheys  orinettomuudet  
numero  _______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn.Jkm/v) (kpl)  

213 900 1056 6.2 1 0 1 23.7 0.08 3  

Yht./keskim.  900 1056 6.2 1 0 1 23.7 0.08 3  
Verkollinen  asema 	 Liittymätiheys 

Siskaava, 	L.äpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymãt 
Ohikaava, 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella 	 Nopeusrajoitus  
Sisnauha, 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 	 Vallitsevien nopeusrajoitusten pituuden mukaisesti painotettu keskiarvo 

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

LiikenneturvaHisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräistä parempi. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988-1992  yksi poliisin tietoon  tullut  henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

-  Kevyen liikenteen väylä joen varrella.  Kuntakommentin  perusteella  jatkoyhteydet  ovat puutteellisia. 
 -  Mt 213  Alastaro-Vampula  parantaminen  v. 91-97. 

-  Ei  tiestöön  liittyviä ongelmia.  
- Kuntakommentin  perusteella  kanavointi  on  tarpeen  kt  41 :llä. 
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Kunta: 	47.  Vampula 	
Turun Tiepliri 	 •• 

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

MAANKAYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Maankäytön lähtökohtana  on  Loimijoen varteen syntynyt asutusnauha. Kylä  on  toistaiseksi laajentunut 
pellolle välittömästi raitin eteläpuolelle rakennuskaavan ohjaamana. Asutus  on laajenemassa  samalla 
tavoin tien varteen.  Sen  lisäksi kunta  on kaavoittanut  erillisen pienteollisuusalueen  (3  tonttia) ohikulkutien 
(kantatie  41)  varteen  n. 2  km:n päähän varsinaisesta kylästä. Samoin  on  kaavailtu omakotiasutuksen 
laajentamista taajaman sisääntulotien (mt  2134)  varteen metsäselänteelle. Taajaman kasvu tullee 
olemaan  varsin  pientä, joten maankäytön rajaantuminen ei muodosta  kovin  suurta ongelmaa. 

Taajamakuva  
Vampulan  kirkonkylä sijaitsee nauhamaisesti Loimijoen vartta myötäilevän maantien varressa alavassa 
viljelylaaksossa. Vanhastaan tiehen tukeutuvaa viehättävää puutaloarkkitehtuuria kauniine puutarhoineen 

 on  vielä säilynyt joen  ja  tien välialueella, mutta uuden rakentamisen painopisteen siirrytyä pois jokivar -
resta pellolle,  on taajamarakenne  hieman löystynyt  ja  kylän alkuperäinen nauhamainen ilme  on  kärsinyt. 

 Vampulan puukirkko  on  valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde.Kirkko sijaitsee erillään 
liikekeskustasta, mutta tärkeällä paikalla tienvarressa,  kosken yläpuolisen patojärven  rannalla. 
Itäisessä, vanhassa osassa keskustaa  on  hyvä, raittimainen, tiivis ilme; ongelmaksi muodostuu lähinnä 
uusi, pellolle rakennettu irrallinen liikerakennusalue, joka levittää keskustan hajanaiseksi. Vasta  osa 
rakennuskaavasta  tällä alueella  on  toteutunut. 

Tieympäristö 

Sisääntulojaksoilla nauhamainen  rakentaminen  on  katkonaista  ja  tie maaseutumainen.  Keskustan tietila 
 on  vanhan rakenteen välissä tiivis, mutta uudisalueilla väljä.  Tie on  keskustan kohdalla selvästi liian kor-

kealla vanhoihin puutaloihin nähden. Kevytväylä linjautuu hyvin taajaman läpi. 
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Turun Tiepiiri 	::i  Kunta: 	78.  Askai nen _______  

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

• 	ei 	A 	LeN j  

_ 

• ° 
V:I  

V 	 ___ 

* 
ek ___________________________________________________  
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Taajaman sijainti  ja  yleistiedot:  Taajaman luonne  ja  suojeluarvot: 

-  kunnan päätaajama, vanha kirkonkylä Pieni kirkonkylä ounaisen rannikkoseudun  vilje- 
-  Mt:n  190  ja  193  varrella lysmaisemassa,  johon tuovat vaihtelua kallioiset 
-  maatalousvaltainen korkeat mäet. Kylä  on  syntynyt vanhan kirkon  ja 

Louhisaaren  kartanon läheisyyteen. Taajama  on  
ryhmittynyt nauhamaisesti tien varrelle. Alue kuuluu 
Mynämäenlanden  valtakunnallisesti arvokkaaseen 
kulttuurimaisemaa  n.  

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus:  Taajaman yleisten teiden numerot  

190 	193 	1932  

Yhteis- 
pituus 
(km) 

Keskim. 
KVL 

Keskim. 
 KKVL 

Henkilövahinko-onnettomuudet  1988- 1992  
Kaikki 

hv-onn. 
Kevyti. 
onn.  Kuolleet 

Onnettomuusaste 
(onnilOO milj.ajon.km ) 

Onn.tiheys 
 (onn./km/v) 

Kaikki 
 onn. 

2.15 992 1536 2 0 0 51.3 0.19 5  

Suunnittelutilanne (maankäyttö,tiestö):  

Yleisten teiden suLinnittelutilanne 	 Kaavoitustilanne 
- toimenpideselvitys  keskustan kevyen liikenteen 	 - osayleiskaava  V. -89 

väylistä,  V. -93 	 -  rakennuskaava 
-  Mt 1923  siirto,  tot. -95,  harkittava 

Ympäristöanalyysi (maankäyttö,  liikenne, ympäristö): 

Pienen  ja  herkkiä elementtejä sisältävän taajaman tien parannus  on  toteutettava hienovaraisesti. 

Luokka: lllb 	 Perustelut: 	Seurattava kevytväylän suunnittelua  ja  toteuttamista.  
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Kunta: 	78.  Askainen 	
Turun Tiepiiri 	::LT  

•:(.1i'il.  

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

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenne  ja  liikenneturvallisuustiedot  

Te ________ ___________ _________ 

YIesen  lien  Kevyen  111k.  Nopeus 

tien Pituus  l.veys Verkoltinen Ljittymatiheys  väylien Valaistu Nykyinen rajoitus 

numero  (km) (m)  asema  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  toiminnallinen luokka  (knVh)  

190 0.613 7.0  -  1.5 0 100  Kokoojatie  53 

193 1.30 7.0  -  1.5 0 100  Kokoojatie  50 

1932 0.17 4.7  -  5.9 0 100  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  2.15 6.8  ___________  1.9 0 100  _________________  51  

LIikenne Henkltovahlnko  onnettomuudet  1988 	1992  
tietoon  tul  Yleisen Raskaan  Hv,-onn.  

tien  KVL l(XVL  liikenteen Kaikki  Kevytl  Kuolleet  Hv onn  tiheys  onnettornuudet  
numero  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl)  aste  (onn./kmt) (kpl)  

190 

_______ 

1150 

______  

1664 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

193 1027 1833 7.3 2 0 0 81.9 0.31 5 

1932 96 278 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  992 1536 7.6 2 0 0 51.3 0.19 5  

Verkollinen  asema 	 Lnttymàtiheys 
Siskaava, 	Läpikulku-  tai  sisä.äntulotie  kaava-alueella 	Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

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

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

Liikenneturvallisuusanalyysi  

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

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

- Mt:n  1932  siirto,  tot. -95,  harkittava 
- Toimenpideselvitys  keskustan kevyen liikenteen väylistä,  v. -93. 
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Kunta: 	78.  Askainen 	
Turun Tiepiiri 	LT  

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

MAANKÄYTTÖ  JA  YMPÄRISTÖ 

Maankäytön nykytila  ja  tulevaisuus 

Pieni teiden risteyksen tuntumaan syntynyt kylä, jonka maankäyttö koostuu pienestä uusien liike-  ja 
 asuinrakennusten ryhmästä  ja  muutamista omakotitaloista. Koulu  on  sijoittunut maalaiskylän tapaan ir-

ralleen rakenteesta. Kylän kohokohtana  on 1500-luvulla rakennettu kirkko, joka  on  irrallaan uudemmasta 
rakentamisesta. Kirkon ympärillä tulee jatkossakin säilyttää rakentamatonta aluetta. 

Taajamakuva  

Askainen  on  pieni kirkonkylä lounaisen rannikkoseudun viljelysmaisemassa, johon tuovat vaihtelua kai-
liolset korkeat mäet. Kylä  on  syntynyt vanhan kirkon  ja Louhisaaren  kartanon läheisyyteen. Alue kuuluu 
Mynämäenianden valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. 
Taajama  on  ryhmittynyt nauhamaisesti tien varrelle. Raitin varrelle sijoittuu sekä vanhoja arvokkaita 
puutaloja että uutta iiikerakentamista, jonka ympäristö  on  hieman jäsentymätöntä. Taajaman viherym-
päristö  on  runsasta  ja  rehevää. 
Taajamakuvan  olennaisena  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaana elementtinä  on 1500-luvulta peräisin 
oleva kirkko sekä sille Louhisaaren kartanosta johtava puistokujanne. Tiehen tukeutuvan kylärakenteen 
herkkiä elementtejä sisältävälie taajamakuvalle ovat uhkana voimakkaat tiehen kohdistuvat parannus- 
toimenpiteet. 

Tieympäristö 

Tietilan  olennaisena osana ovat runsaat, tiiviit viherreunat. Raitin varrelle sijoittuu vanhoja arvokkaita 
rakennuksia lähelle tietä, sekä väljemmin uusia liikerakennuksia, joiden liittymät  ja edustat  muodostavat 
jäsentymättömiä kenttiä. Tietilassa  on  paikoin hyvin tiiviitä kohtia, joihin kevytväylän sovittaminen  on 

 hankalaa  ja  vaatii  miljöön  säilyttämisen kannalta erityistä harkintaa. 
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