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TUVISTELMA  

Tässä julkaisussa tutkitaan yleisten teiden tiemiljöön  ja  liikenneturvallisuuden 
nykytilaa 22:ssa Uudenmaan läänin pienessä kirkonkylässä  tai kyläkeskuk

-sessa.  Julkaisussa  on  koottu taajamittain tiivis tietopaketti,  jota  voidaan hyö-
dyntää suunniteltaessa pikaparannustoimia  tai  laajempia tiemiljööseen  ja 

 Iii kenneturvallisuuteen  vaikuttavia hankkeita. Keskeisiä selvityskohteita ovat 
taajamien maankäyttö, maisematekijät, kulttuurihistoria, tiemiljöö  ja  liikenne- 
turvallisuus. Ympäristötekijät, melu  ja  pohjavesi,  on  kirjattu yleispiirteisesti 
aikaisempiin selvityksiin nojautuen. Nykytilan analyysin pohjalta esitetään 
joukko tiemiljöön hoitoon  ja  liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä 
toimenpide-ehdotuksia, muutamista kohteista myös idealuonnoksia. 

Tutkituista kohteista voidaan erottaa kolme ongelmiltaan erilaista taajama- 
tyyppiä: 

Ohikulkutien tuntumaan jäävät taajamat. Niissä liikenneturvalli-
suusriskit keskittyvät ohi kulkutien liittymiin. Itse keskustan lii-
kenneturvallisuus  on  yleensä hyvä  ja  tiemiljöö  säilynyt pienimit-
takaavaisena  ja  miellyttävänä. 

Taajamat, joiden pääraitti  on  samalla keskeisin läpiajoreitti. 
Näissä pääraitti  on liikenteellisesti ongelmallinenja  vaatii kevyen 
liikenteen väylästöä  ja  ajonopeuksien  hillintää. Liikkeiden pihat 
ovat usein jäsentymättömiä ajoradan laajentumia. Toisaalta voi-
makas pääraitti luo taajamalle omaleimaisuutta. 

Ydinkeskustaa sivuavan läpiajoreitin halkomat  taajamat. Niissä 
läpiajoreitin liittymät  ja  ylityskohdat  ovat riskipaikkoja. Läpiajo- 
reitin ilme  on  usein liian maantiemälnenja  sen  estevaikutus taa-
jamarakenteessa  suuri. 

Taajamien tieverkko jakaantuu eriluonteisiin jaksoihin, joista selvityksessä 
käytetään nimityksiä lähestymisjakso  ja  keskustajakso. Erityyppiset  portti- 
kohdat  ja  maamerkit ovat tärkeitä, jotta tiellä liikkuja hahmottaisi taajaman 
alku-  ja  loppupisteet  sekä keskustan sijainnin  ja  pystyisi sopeuttamaan 
ajokäyttäytymisensä niiden mukaan. Erityisesti keskustajakson tulisi korostaa 
taajaman yksilöllisiä piirteitä, olla ilmeeltään viihtyisä  ja  liikenneratkaisultaan 

 kevyttä liikennettä suosiva. 



ESIPUHE 

Uudenmaan  tiepiiri  on  kokoamassa selvitystä yleisten teiden ympäristön 
tilasta. Selvitys tulee muodostumaan  osaraporteista,  joista tämä työ käsitte-
lee  tiemiljöötä  taajamissa. Muut  osaraportit  tutkivat  pohjavesien  tilannetta, 
liikenteen päästöjä  ja  melua, luontoa,  tiemaisemaa  sekä  tiemiljöötä  kulttuuri-
historiallisesti  arvokkailla  alueilla.  Tiepiiri  laatu nämä selvitykset omaa  
tienpitotoimintaansa,  suunnittelun  ja  rakentamisen  ohjelmointia  sekä tiedo-
tusta varten. Selvityksistä tullaan kokoamaan valtakunnallinen  yhteenvetora -
portti. 

Tässä selvityksessä  on  käsitelty Uudenmaan  22  pienehköä  taajamaa.  Yh-
teisenä piirteenä näille pääosin kirkonkylän  luonteisille taajamille  on  suhteelli-
sen tasainen kehitys.  Keskisuurista  tai  kaupunkiseutujen kasvuvyöhykkeillä 

 sijaitsevista taajamista laaditaan erillinen selvitys.  Kylätaajamat  on  tarkasteltu  
"Tiemaisema"  -raportissa.  Pääkaupunkiseutu  ja  muut  kaupunkialueet  tullaan 
käsittelemään  "Tiemiljöö kaupunkiseuduilla"  -raporteissa. 

Selvitystyössä  on  paneuduttu  tiemiljöön  ja  liikenneturvallisuuden nykytilan-
teen  ja  myös odotettavissa olevien ongelmien kartoittamiseen. Tavoitteena 

 on  ollut taajaman nykytilanteen selvittämisen  ja  ennustettavissa  olevan 
lähitulevaisuuden pohjalta löytää alueella olevat  ongelmakohdat.  Nämä 
ongelma-alueet  on  tutkittu sekä liikenteen että  miljöön  kannalta. Kustakin  
taajamasta  on  tältä pohjalta esitetty  lista  parannushanke -ehdotuksista 
tiepiirin suunnittelun  ja  rakentamisen ohjelmoinnin käyttöön.  

"Tiemiljöö  taajamissa" -selvityksen tehtävänä  on  nostaa maiseman  ja  tiemil-
jöön  sekä laajemmin  taajamakuvan  eli taajaman  kokonaisilmeen  merkitystä 
siinä vaiheessa, kun  tiepiiri  ohjelmoi tulevaa toimintaansa  ja  harkitsee  
tienparannushankkeiden  tarpeellisuutta  ja  ajoitusta. Raportin lähtökohtana  on 

 tiemiljöö  ja  maisema, siksi myös ongelma-alueet  ja  pikaparannuskohde
-ehdotukset pohjautuvat selkeästi näihin lähtökohtiin.  Mil  jöötekijöiden painoar-

vot  vaihtelevat eri kohteissa,  ja  osassa toimenpide-ehdotuksista  ajanevat  
muut tekijät päätöksenteossa niiden ohi. Tämän raportin tarkoituksena  on 

 antaa eväitä myös näille "vastoin raportin suosituksia"  toteutettaville  hank-
keille. Suunnitteluvaiheessa  on  aina mandollisuus parantaa maiseman 
kannalta epäedullisista  lähtökohdistatapahtuvaaa  suunnittelua sekä toteutus-
ta,  ja  saavuttaa esteettisesti tyydyttävä  ja  kestävä lopputulos. 

Selvitys  on  laadittu Uudenmaan tiepiirin toimeksiannosta arkkitehti Liisa 
Koskelan ohjauksessa. Työn ohjaukseen ovat lisäksi osallistuneet  hortonomi  
Arto Kärkkäinen  ja  tekn.yo  Man  Uusiheimala.  

Raportin ovat laatineet  pääkonsulttina  Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen  
(arkkit.  Tapani Vuorinen)  ja  alikonsultteina  Arkkitehtitoimisto Eeva  Aarrevaara 
(arkkit.  Eeva  Aarrevaara)  sekä Insinööritoimisto  TL-Suunnittelu Oy  (Dl  Risto 
Pitkänen).  
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Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila.  Tiemiljöö maaseututaajamissa,  osa  II.  

TYÖN  RAJAUS,TAVOITTEET  JA  SISÄLTÖ.  

1  TYÖN RAJAUS, TAVOITTEET  JA  SISÄLTÖ 

Taajamien tiemiljöö  on  osa  tiepiireittäin laaditta-
vaa  laajaa tieympäristön tilan selvitystä, josta 
Uudenmaan osalta ovat  1 994-95  valmistuneet 
raportit  Tiemaisema, Me/u  sekä  Kulttuurihisto-
ria//isten  alueiden  tiemi/jöO.  Käsi  I lä  olevassa 
Maaseututaajamat-selvityksessä tutkitaan 
tiemiljöön  ja  liikenneturvallisuuden nykytila 
22:ssa kirkonkylässä  tai  kyläkeskuksessa. 
Kohdealueet  sijoittuvat läänin länsi-  ja  itälaidoil

-le.  Keski-Uudellamaalla olevat isommat maa-
seututaajamat  on  tutkittu samanaikaisesti erilli-
sessä selvityksessä. Kaupunkikeskuksia koske-
va tarkastelu laaditaan myöhemmin. 

Työn tavoitteena  on  koota taajamittain yleisten 
teiden tilaa koskeva tiivis tietopaketti,  jota 

 voidaan hyödyntää suunniteltaessa pikaparan-
nustoimia  tai  laajempia tiemiljööseen  ja  liiken-
neturvallisuuteen  vaikuttavia hankkeita. Osal-
taan selvitys palvelee myös kuntien maan-
käytön suunnittelua. Kustakin kohteesta  on 

 laadittu nykytilan analyysi sekä listaus toimen-
pidesuosituksista. Tarkastelun tarkkuus  ja 

 painotus vaihtelee jonkin verran taajamittain 
riippuen taajamatyypistä, ongelmien luontees-
ta, suunnittelutilanteesta  ja  saatavilla olevasta 
kartta-aineistosta. Työssä tarkastellaan var-
sinaisia taajama-alueita sekä tarpeellisilta osin 
myös taajamia sivuavia pääteitä  ja  niiden liitty-
miä. Nykytilan analyysissä tarkastellaan seuraa-
via seikkoja: 

Maa  nkäyttä  
Selvitetään nykyinen taajamara-
kenne  ja sen  suhde tieverkkoon 
sekä palvelujen  ja  työpaikka-aluei-
den sijainti. Erityisesti tarkastel-
laan paljon kevyttä liikennettä 
aiheuttavien palvelujen kuten 
koulujen, 	vanhustentalojen 	ja 

 terveyskeskusten sijoittumista. 

Selvitetään kaavoitustilanne  ja 
 odotettavissa olevat muutokset 

liikenneverkkoon  ja  palvelujen 
sijoitukseen sekä taajaman  kas

-vusuunnat.  

Maj  sematekijät  
Selvitetään taajaman maisemara-
kenteen peruselementit sekä 

tiestön  ja  rakentamisen suhde 
niihin. Tarkastellaan, mitkä ovat 
tienäkymien kannalta arvokkaim-
mat  ja  vaalimisen arvoisimmat 
maisematekijät. 

Kulttuurihistoria 
Selvitetään pääpiirteissään taaja-
man kulttuurihistoria sekä arvok-
kaimmat alueet  ja  kohteet. Lähtö-
aineistona valtakunnallisesti mer-
kittävien kohteiden osalta  on 

 julkaisu "Rakennettu kulttuuriym-
päristö",  1 993  ja  seudullisten 

 kohteiden osalta seutukaavaliit-
tojen luettelot  ja  selvitykset. Pääo-
sin hyvin yleispiirteistä  ja  sisällöl-
tään vaihtelevaa aineistoa joudu-
taantulkitsemaan yhteismitallisek

-si.  

Tiemiljöö  
Pääasiassa 	maastoinventoinnin 
pohjalta tarkastellaan tiemiljöön 
keskeisiä tekijöitä kuten näkymiä, 
rakennettua ympäristöä, kasvilli-
suutta, tien jaksottumista, portti- 
kohtia, maisemahäiriöitä jne. 
Selvitetään maisemallisesti  arvok

-kaim  mat  osuudet sekä  
o  ng  elm  aja ksot. 

Liikenneturvallisuus 
Onnettomuustilastojen  ja  maas-
toinventoinnin  pohjalta selvitetään 
yleinen liikenneturvallisuustilanne 
taajamassa, verkolliset puutteet 
sekä ongelmajaksot  ja  -liittymät. 

Ympäristötekijät  
Aikaisempien selvitysten pohjalta 
merkitään tärkeät pohjavesialueet 
sekä liikennemelun suhteen ongel-
mallisiksi luokitellut kohteet. 

Suunnittelutilanne  
Laaditaan yhteenveto taajamaa 
koskevista tiepiirin suunnitelmista, 
yleiskaavoista  ja  muista mandol-
lisista suunnitelmista  ja  selvityk-
sistä. 



Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila.  Tiemiljöä maaseututaajamissa  osa Il.  
TYÖN  RAJAUS,TAVOITTEET  JA  SISÄLTÖ.  

Kartta tutkituista taajamista  

Analyysiosan 	loppuun 	on 	liitteenomaisesti  1  Tenhola 

listattu 	maastoinventoinneilla 	kirjatut 	muut  2  Pohja  

havainnot.  
3  Karjalohja  
4  Sammatti  
5  Mustio 

Nykytilan  analyysin pohjalta esitetään taajamit-  6  Nummi  

tam 	joukko tiemiljöön hoitoon  ja  liikenneturval-  7  Pusula 

lisuuden  parantamiseen tähtääviä toimenpide-  8  Saukkoia  

ehdotuksia, muutamista kohteista myos  idea- 9  Inkoo 
10  Siuntio  as  

luonnoksia.  11  Siuntio kk  
12  Otalampi  

Tutkittavat tiet  on  määritelty muodossa:  13  Pornainen  
14  Askola  

Askola -Juornaankyla mt  1611 (161)  TiiIaantie  1 5  Monninkylä  
16  Pukkila  
17  Myrskylä 

mt  1 611 	=  tien numero  18  Artjärvi  

(161) 	=  tien vanha numero  19  Lapinjarvi 

Tii/ääntie 	=  kunnan käyttämä tien nimi  20  Liljendal  
21  Pernaja  
22  Ruotsinpyhtää  

7  
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1. Valtaosa tutkituista taajamista sijoittuu peltoalueiden tuntumaan, jo/loin avomaisemat 
ovat oleellinen  osa  tienäkymiä (Karja/ohja).  
2. Tyypillisiä tiemiljöön solmukoh  tia  ovat kirkkomiljOöt  tai ruukinalueet (Ruotsinp yh tää). 
3. Kirkonky/ämäistä raittia  on  jäljellä monin paikoin (Myrsky/ä).  
4. Tava/lisimpia miljööongelmia  ovat ljikerakennusten liian avoimet  ja  epäs/istit p/hat 

 (Nummi).  
5. Huono rakennuskanta, räikeä mainonta  ja  ympäristön yleinen sekavuus korostuu 
helposti liikekeskus  ten tiemiljöössà (Saukkola). 
6. Kevyen lIIkenteen väylät ovat oleellinen  osa  taajamien liikenneturvallisuutta, mutta 
niiden luonteva sovittaminen ympäristöön tuottaa usein ongelmia. Väylien rakentamiseen 
tulisi aina kytkeä ympäristön maisemanh 0/to (Nummi). 
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 TAAJAMIEN LUONNE  JA  TIEVERKKO.  

2  TAAJAMIEN LUONNE  JA  TIEVERKKO 

Valtaosa kohdealueista  on  pieniä, kuntakeskuk
-sina  toimivia kirkonkyliä. Lisäksi joukossa  on 

 muutama muu, liikenneyhteyksien varaan kas-
vanut taajama (Saukkola, Siuntion aseman- 
seutu, Otalampi  ja  Monninkylä).  Useimmat 
taajamat ovat rauhallisesti kasvaneita  ja  säilyt-
täneet ainakin paikoitellen perinteistä ilmeet-
tään, vanhaa rakennuskantaansa  ja  raittimai-
suuttaan.  Useimmiten kirkonseutu  tai  ruukki 
(Mustio, Ruotsinpyhtää)  on  edelleen taajaman 
tiemaisemien solmukohta  ja  myös viljelynäky

-mät ja  tilakeskukset  ovat oleellinen tekijä taaja-
makuvassa. Liikekeskustaltaan pääosin uudis-
tuneita taajamia  on  joukossa muutamia (Pohja, 
Siuntio  as, Artjärvi,  Askola,  Monninkylä). 

Taajamarakenteen  suhde tieverkkoon  ja  siitä 
aiheutuvat ongelmatilanteet vaihtelevat yksilöl-
lisesti, mutta karkeasti ottaen voidaan erottaa 
eräitä perustyyppejä:  

1  Ohikulkutien tuntumaan jäävät taajamat 

Näissä liikenneturvallisuusriskit keskittyvät ohi-
kulkutien liittymiin  ja  ylityskohtiin.  Itse keskus-
tassa liikenneturvallisuus  on  yleensä hyvä  ja 

 tiemiljöö  voidaan säilyttää pienimittakaavaise-
na, mutta ongelmana  on  taajaman taipumus 
laajentua ohikulkutien varteen  ja  ylikin. 

t..J tJWbl  I 

tV\tiçflo 

MOMN4L  

4i1  - 	L  

Ohikulkutien tuntumaan jàavàt taajamat. 
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2  Taajamat, joiden  pääraitti  on  samalla keskei-
sin  läpiajoreitti 

Pääraitti  on  liikenteellisesti  ongelmallinen  ja 
 vaatii kevyen liikenteen  väylästöä  ja  ajonopeuk-

sien  hillintää. Liikkeiden pihat ovat usein jäsen -
tymättömiä ajoradan laajentumia.  Toisaalta 
voimakas  pääraitti,  jonka varteen kirkko  ja 

 muut merkittävät rakennukset  on  yleensä kes-
kitetty luo  taajamalle  omaleimaisuutta.  

3 Ydinkeskustaa sivuavan läpiajoreitin  hal-
kaisemat  taajamat  

Läpiajoreitin liittymät  ja  ylityskohdat  ovat riski- 
paikkoja.  Läpiajoreitin  ilme  on  usein liian maan -
tiemäinen  ja  vetävä  ja sen  estevaikutus  taaja -
marakenteessa  suuri.  

A1JAW +  JA  ,4 fr 
ivw,rtl  

SI  Vf.tflO  AS  

fD(pqwt1I  

lpti -II  

pc'ic  IA  

Strnno  4Z  

OCA 

PvbrcIN!Th-M  

Taajamat, joiden pääajoreitti  on  samalla kes-
keinen läpiajoreitti.  

Ydinkeskustaa  sivua  van läpiajoreitin halkaise-
mat  taajamat. 
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TIEJAK  SOT. 

Kuva  7:  Viistokuva Pukkilan  kirkonkylästä, josta erottuvat selkeästi taajaman halkaise  van  tien 
lahestym/sjakso  ja keskustajakso. 

3  TIEJAKSOT  

Taajamien tieverkko jakaantuu eriluonteisiin 
jaksoihin, joista tässä selvityksessä  on  käytetty 
nimityksiä lähestymisjakso  ja  keskustajakso. 
Erityyppiset porttikohdat  ja  maamerkit ovat 
tärkeitä, jotta tiellä liikkuja hahmottaisi taaja-
man alku-  ja  loppupisteet  sekä keskustan sijain-
nin  ja  pystyisi sopeuttamaan ajokäyttäytymi-
sensä niiden mukaan. 

Lähestymisjakso  on tieosuus  taajaman laidalta 
ydinkeskustaan. Jakson tulisi olla ilmeeltään 
sellainen, että  tulo  taajama-alueelle havaitaan 
selkeästi  ja  ajonopeudet  alentuvat luontevasti. 
Signaaleina ovat tavallisesti ympäröivä raken-
nuskanta, aidat  ja  istutukset, kevyen liikenteen 
väylät  ja  tievalaistus. 

Keskustajakso  käsittää taajaman liikekeskus-
alueen.  Tien  ilmeen tulisi houkutella hitaisiin 
ajonopeuksiin  ja  varovaisuuteen. Kevyen liiken-
teen aseman tulisi korostua. Keskustajakson 
tulisi korostaa taajaman yksilöllisiä piirteitä, olla 
ilmeeltään viihtyisä  ja  muodostaa taajamalle 
selvästi havaittava keskipiste.  
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8.- 9.  Lähestymisjaksoja  (Inkoo, Pusula).  

10.- 11.  Keskustajaksoja  (Siuntio  as,  Pukkila). 

 12.- 13.  Porttikohtia (Karjalohja, Myrskylä). 
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4  LIIKENNETURVALLISUUS  

13 

Yleistä 

Merkittävimmin taajamien liikenneturvallisuu
-teen  vaikuttaa maankäytön suunnittelu. Ohi-

kulkuteiden tuntumaan sijoittuvissa taajamissa 
ei taajamarakennetta tule hajauttaa toiselle 
puolelle ohikulkutietä kuin mihin pääosa taaja - 

masta  sijoittuu. Ohikulkutien "väärälle" puolelle 
sijoittuvat toiminnot aiheuttavat aina liiken-
neturvallisuusongel mia, joita kustannuksiltaan 
kalliillakinliikenneturvallisuustoimilla (risteyssil

-lat,  alikulkukäytävät)  yleensä pystytään kor-
jaamaan  vain  osittain. Mitä lähemmäksi ohikul-
kutietä "väärällä" puolella olevat toiminnot 
sijoittuvat sitä vaikeampi  on  järjestää ihmisten 
turvallista liikkumista ohikulkutien toiselle puo-
lelle. 

Erityisesti kevyen liikenteen eritasojärjestel yjen 
suunnittelu siten, että jalankulki joiden  ja  pyöräi-
lijöiden tasoylitykset voidaan kokonaan poistaa 

 on  usein toimintojen sijoittumisesta  ja  maasto- 
olosuhteista johtuen käytännössä mandotonta. 

 Jo  muutaman kymmenen metrin kierto aiheut-
taa yleensä yli/alikul kukäytävän käyttöasteen 
romahtamisen. Läheskään aina kevyen liiken-
teen eritasoristeämisiä ei voida rakentaa jalan-
kulkijoidenja pyöräilijöiden liikkumisen kannalta 
parhaaseen paikkaan eikä niitä yleensä voida 
rakentaa myöskään niin tiheästi, että tasoyli-
tyksiltä voitaisiin kokonaan välttyä. 

Ajoneuvoliikenne  voidaan ohjata eritasoris-
teämisissä haluttuun paikkaan. Eritasoliittymi

-en  ja  risteyssiltojen  rakentaminen  on  kuitenkin 
kallista  ja  aiheuttaa usein huomattavia haittoja 
ympäriställe sekä liittymien tuntumassa sijaitse-
valle asutukselle  ja  toiminnoille.  Käytännössä 
pienehköjen taajamien ohikulkuteiden liittymä- 
ratkaisut joudutaan lähes poikkeuksetta jär-
jestämään tasoliittymin. Ohikulkuteiden taso-
liittymät aiheuttavat aina turvallisuusriskin, joka 

 on  sitä suurempi mitä korkeampi  on  ohikulku-
tien nopeustaso  ja  mitä suurempi  on  sen  liiken-
nemäärä.  Myös tasoliittymän tyyppi vaikuttaa 
turvallisuustasoon. Mikäli mandollista tulisi 
liittymät järjestää  T-liittymiksi,  joka  on  selvästi 

 X-liittymää turvallisempaa. Myös pienet liitty-
mävälit  ja  suuri liittymätiheys hei kentävät 
liikenneturvallisuutta. 

Taajamakeskustan  läpi kulkevat tiet, joissa 
jalankulkijat  ja  pyöräilijät liikkuvat samassa 
tasossa autoliikenteen kanssa tulisi aina toteut-
taa kevyen liikenteen lähtökohdista. Taajama- 
jakso tulisi rakentaa luonteeltaan katumaiseksi 

 ja  nopeustasoltaan (nopeustaso ̂   nopeusrajoi-
tus) riittävän hitaaksi (enintään  50 km/h). 

 Ainakin keskeisten kevyen liikenteen ylitys- 
paikkojen kohdalla autoliikenteen nopeudet 
tulisi hidastaa sellaiselle tasolle  (20-40 km/h), 

 että kevyen liikenteen turvallinen liikkuminen 
 on  mandollista. 

Läpikulkutiet  tulisi toteuttaa näin riippumatta 
siitä onko läpikulkuliikenteelle mandollista tule-
vaisuudessa rakentaa erillistä ohikulkutietä vai 
ei. Nopeustasoltaan hitaaksi suunnitellun väy-
län ei tule vaikeuttaa kohtuuttomasti raskaan 
liikenteen kulkua. Tämä olisi otettava huomioon 

 mm.  liittymien  suunnittelussa. Poikkileikkaus ei 
saa olla liian väljä  ja  reunakivillä,  istutuksilla 
sekä erilaisilla nopeuden hidastimilla kuten 
korotetuilla suojateillä tulisi autoilijalle viestittää 
liikenneympäristön luonne. Taajamajakson 
alku-  ja  loppukohtien (porttikohdat)  tulisi olla 
selvästi havaittavissa. 

Taajamakeskusta sivuavissa läpikulkuteissä  osa 
 vanhaa taajamarakennetta  jo  sijoittuu tien 

taakse. Näissä tulisi välttää lisärakentamista 
läpikulkutien "väärälle" puolelle. 
Taajamaa  jakavan tien luonteesta, ohikulkevan 
liikenteen määrästä  ja  nopeustasosta  sekä siitä 
kuinka suuri  osa  taajamarakenteesta  sijoittuu 
tien taakse riippuu järjestetäänkö kevyen liiken-
teen  ja  ajoneuvoliikenteen yhteydet tasossa 
vai eritasossa. Käytännössä joudutaan useim-
miten  -  halutaan  tai  ei  -  ainakin  osa  kevyen 
liikenteen risteämiskohdista järjestämään ta-
sossa, koska toimivia yli/alikulkukäytäviä ei 
voida toteuttaa. Tämän vuoksi taajamakeskus

-ta  sivuavien läpikulkuteiden  luonne tulisi järjes-
tää katumaiseksi,  jos  kevyen liikenteen ylitys- 
kohtia  on  tasossa. Tasoliittymäjärjestelyissä 
tulisi pyrkiä  T-liittymien  käyttöön  ja  välttää  X

-liittymiä. 
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Liikenneturvallisuustilanne  Uudellamaalla 

Uudenmaan läänin yleisillä teillä tapahtui vuosi-
na  1 9 89-1 993  keskimäärin  675  henkilövahin-
koon johtanutta onnettomuutta vuodessa. 
Onnettomuuksissa kuolleiden määrä oli keski-
määrin  55.  Henkilövahinkoon johtaneet onnet-
tomuudet ovat vähentyneet. Kun vuonna  1 989 

 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 
sattui  855,  niin vuonna  1993  loukkaantumi-
seen johtaneiden onnettomuuksien määrä oli 
enää  557.  Niistä  66 (11 .8  %)  tapahtui taaja-
mamerkin  vaikutusalueella. Myönteinen  onnet-
tomuuskehitys  edellyttää, että liikenneturvalli-
suutta  parantavien  toimenpiteiden määrä  on 

 riittävä sekä  kohdistaminen  tehokasta. 

Henkilövahinkojen  onnettomuusaste  Uuden-
maan yleisillä teillä  on  laskenut vuoden  1 989 

 arvosta  15.6  hvo/108 autokm  arvoon  10.5 
 hvo/1  08  autokm  vuonna  1 993. Koko  maan  

henkilövahinko-onnettomuusaste  vuonna  1 993 
 oli  1 2.5  hvo/1  08  autokm.  Uudellamaalla taaja -

mamerkkien  vaikutusalueella olevien teiden  
onnettomuusaste  on  hieman korkeampi  (16.3 

 hvo/108  autokm  vuonna  1993).  Onnetto-
muusasteiden  hajonta  on  pienistä  onnetto-
muusmääristä  johtuen  varsin  suuri. 

Vuoden  1 993  onnettomuustiheys  Uudenmaan 
yleisillä teillä  (0.11  hvo/km)  on  suurista  liiken-
nemääristä  johtuen  koko  maan arvoa  (0.04 

 hvo/km)  korkeampi.  Taajamamerkkienvaikutus -
alueella olevilla teillä  onnettomuustiheys  on 

 luonnollisesti vieläkin korkeampi  (0.22  
hvo/km).  

Taajamien onnettomuustarkastelu 

Sivun  1 6  kaaviossa  on  esitetty suunnitelmassa  
tarkasteltujen  taajamien  onnettomuusmäärätja 
onnettomuusasteet  vuosina  1 989-1 993.  Tar-
kastelussa  on  otettu huomioon ainoastaan 
poliisin tietoon  tuleet  henkilövahinkoon johta-
neet onnettomuudet  ja  ne sisältävät sekä taaja -
mamerkkien  vaikutusalueella sattuneet että 
taajaman kohdalla sijaitsevan ohi-  tai  läpikulku

-tien onnettomuudet. Tilastollisesta tarkastelus-
ta  on  poistettu taajamasta  ja sen  liikenteestä 
riippumattomat onnettomuudet. Tällaisia on-
nettomuuksia ovat pääasiassa tieltä  suistumi

-set,  joiden osuus loukkaantumiseen johtaneista 
onnettomuuksista vilkkaasti  liikennöidyllä  taaja-
man  ohikulkutiellä  on  paikoin merkittävä.  Taa-
jamamerkkien vaikutusalueen  ulkopuolella  jää 

 merkittävimmäksi ryhmäksi taajamaan johtavi-
en teiden liittymissä sattuneet onnettomuudet. 
Pienten  onnettomuusmäärien  johdosta  on  sa-
tunnaisvaihtelun  merkitys huomattava.  

Kuva  14:  Raportin  in ventoinnit  ja taajamakuvaukset  on  laadittu kesällä. Talvinen tiemiljöö  on 
 ilmeeltään  varsin erityyppinen. 
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1.  Ohikulkutien tuntumaan 
sijoittu  vissa  taajamissa 
lflkenneturval/isuusongelma  t 

 keskittyvät ohikulkutien 
Ii/tt ym  fln.  Itse taajamassa 
lIIkenne turvallisuus  on  
yleensä hyvä  ja tiemi/jöö  voi 
säilyä pienimittakaa va/sena 
(Tenhola).  

2.  Taajamakeskus  tan  läpi 
kulke  villa  teillä kevyen  III- 
ken teen  asema  on  turva  ton 

 ja Ii/tt ymät  ovat riskipaik
-koja.  Taajamassa tarvitaan 

kevyen Iliken  teen  väylästöä 
 ja ajonopeuks/en  hillintää 

(Pornainen).  

3.  Taajamakeskustaa  sivu-
a villa  läpikulkuteillä  ylitys- 
kohdat ovat riskipaikkoja  ja 

 tien estevaikutus  on  usein 
suuri (Pohja). 
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Koska kaikissa tarkastelluissa taajamissa henki-
lövahinko-onnettomuuksien määrä tarkastelu-
jaksona  on  pieni, pelkästään onnettomuustilas-
tojen perusteella taajamia ei voida luokitella 
turvallisuudeltaan hyviksi  tai  huonoiksi. 
Kevyen Liikenteen turvallisuutta parantavien 
toimenpiteiden (kevyen liikenteen väylät, alikul-
kukäytävät) arviointimenetelmiä tulisi kehittää. 
Kevyen liikenteen onnettomuuksien vähäisen 
määrän  ja  samalla sattuman osuuden kasvaes-
sa tilastot antavat parhaimmillaankin  vain  suun-
taa kevyen liikenteen järjestelyjen tarpeellisuu- 

desta  ja  kannattavuudesta. Tietä ylittävän 
kevyen liikenteen määrän, autoliikenteen mää-
rän  ja  nopeustason  avulla olisi mandollista 
laskea alikulkukäytävän rakentamisen teoreetti-
nen hyöty-kustannussuhde,  jos  riittävän lähtö- 
aineiston perusteella arvioitaisiin onnettomuus-
riski/tasoylitys autojen nopeustasosta  ja  mää-
rästä riippuen. Vastaavasti kevyen liikenteen 
väylän hyöty-kustannussuhde olisi mandollista 
laskea tiekilometriä kohti lasketun  ja  autojen 
nopeustasosta  ja  määrästä riippuvaisen onnet-
tomuusriskin perusteella. 

Onnettomuusmäärä (hvo)  1989-1993 
0 	2 	4 	6 	8 	10  

Nummi 
 Pusula  

Sammatti  
Karjalohja 
Otalampi - 

Porna  jne 
 Askola  -  

M  Ofi  n in  kylä  
Pukkila 

Myrskylä 
Tenhola -  

Pohja 
Inkoo  

Mustio 
 Siuntio kk  -  

Siuntio  as 
 Pernaja 
 Liljendal _ 

Lapinjärvi 
 Ruotsin pyhtää  

Artjärvi ______________________ 
Saukkola  

I 	 I 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 
Onnettomuusaste (hvo /100 Mkm) 

• hvo 	hvo-aste 

Henkilö vahinko-onne ttomuude  tja  onne ttomuusaste taajamittain  1989-1993  
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Tutkitut taajamat ovat tyypiltään, sijainniltaan 
 ja  kooltaan vaihtelevia  ja  ympäristöarvoiltaan  ja 

 ongelmiltaan  yksilöllisiä. Siksi niiden keskinäis-
tä vertailua  tai luokittelua  voidaan tehdä  vain 

 hyvin karkealla haarukoinnilla. Seuraavassa  on 
 tiivistetty kustakin taajamasta keskeisi  m  mät 

 ongelmat  miljöön,  maankäytön  ja  liikenneturval-
lisuuden suhteen. 

TENHOLASSA  ei ole erityisiä miljööongelmia, 
mutta muutamia siistittäviä kohteita löytyy. 
Kirkon asemaa tiemaisemassa voisi korostaa. 
Taajamarakenne  on  selkeä  ja  toimiva  ja  raken-
taminen keskittyy kokonaan ohikulkutien etelä-
puolelle. 
Kevyen liikenteen väylä puuttuu  ja  taajaman 
läpi kulkevalla tiellä  on X-Iiittymä.  

POHJASSA liikekeskuksen ilme  ja  Pohjantien 
 miljöö  ovat huonoja  ja  Karjaa-Tenhola maantien 

ilme liian ohikulkutien tyyppinen. 
Taajamarakenne  on  melko hajanainen johtuen 
maasto-oloista, rautatiestä  ja  Karjaa-Tenhola 
maantien jakavasta vaikutuksesta. 
Taajaman läpi kulkevalla Karjaa-Tenhola maan-
tiellä  on  rakennetuista kevyen liikenteen väylis

-tä  ja  alikuluista  huolimatta jonkin verran  ris
-teävää  kevyttä liikennettä  ja  ajoneuvoliikennet

-tä. 

KARJALOHJALLA  on  hyvin säilynyt raittimil-
jöö. Liikkeiden pihat ovat paikoin jäsentymättä-
miä. 
Taajama toimii yhden kapean päätien varassa, 
jolla  on  melko paljon läpikulkuliikennettä. 
Piakkoin toteutettava kevyen liikenteen väylä 
parantaa läpikulkutien suuntaisen kevyen liiken-
teen turvallisuutta. Risteävän kevyen liikenteen 
turvallisuutta ei maasto-oloista johtuen voida 
parantaa eritasojärjestelyin, vaan autoliikenteen 
nopeustasoa alentamalla. 

SAMMATISSA  on  melko hyvin säilynyt raitti
-miljöö,  mutta liikkeiden pihat  ja  parkkipaikat 

 ovat paikoin liian avoimia  ja  jäsentymättömiä. 
Taajamarakenne  on  pääosin yhden raitin var-
teen keskittynyt, mutta läpiajo  on  vähäistä. 
Kevyen liikenteen väylä puuttuu, mutta raken-
netaan piakkoin. 

MUSTION tiemiljöössä  vain  yksittäisiä siistittä-
viä kohtia. 
Ohikulkutiet rauhoittavat  taajaman. Taajama  on 

 jakautunut erillisin osiin, mutta siitä aiheutuva 
haitta  on  vähäistä. 
Taajaman sisääntuloteiden  X-liittymissä  on 
turvallisuusongelmia.  

NUMMEN  eteläosan liikekeskus  on  ilmeeltään 
ankea. 
Koulut, kirjasto  ja  asumista sijoittuu valtatien 
taakse  ja  pääsisääntulotie  on  liikenteen pullon-
kaula. 
Koulujen  ja  kirjaston sijainti  on liikenneturvalli-
suusriski.  Valtatiellä  on risteävää  kevyttä lii-
kennettä  ja  ajoneuvoliikennettä.  

PUSULASSA  miljöö  on  kevyen liikenteen väyli-
en rakentamisen jäljiltä paikoin viimeistelemät-
tä. 
Taajamarakenteessa  ei ole ongelmia. Taajama 

 jää  sivuun valtaväylistä  ja  liikenne jakaantuu 
usealle päätielle. 
Erityisiä liikenneturvallisuusongelmia ei ole. 

SAUKKOLAN  liikekeskuksen ilme  on  huono. 
Valtatie jakaa taajaman  ja  aiheuttaa hankalia 
rinnakkaistiejärjestelyjä. Taajamarakenne  on 

 hajanainen. 
Valtatiellä  on risteävää  kevyttä liikennettä  ja 

 ajoneuvoliikennettä.  

INKOOSSA  on  jonkin verran jäsennöinti-  ja 
 maisemointitarpeita liikekeskuksessa  ja  risteyk-

sissä. 
Kantatie  ohittaa taajaman, keskustassa ei juuri-
kaan läpiajoa. Taajamarakenne  on  melko laajal-
le levinnyt. 
Taajaman sisääntuloteiden  ja  kantatien  liitty-
missä  on turvallisuusongelmia.  

SIUNTION  ASEMANSEUDUN pääraitin ilme  on 
tiemäinen  ja  avoin. 
Läpiajolilkenne  ja  rautatie rasittavat taajaman 
keskustaa. 
Merkittäviä liikenneturvallisuusongelmia ei ole. 
Rakennetuilla kevyen liikenteen väylillä  on  voitu 
ratkaista läpikulkevan maantien suuntaisen 
kevyen liikenteen turvallisuus. Eritasojärjeste-
lyillä  on  kuitenkin voitu poistaa  vain  osa  taso-
ylityksistä. 
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SIUNTION KIRKONKYLÄSSÄ  on  lukuisia pieniä 
ympäristön  parantamiskohteita  etenkin kirkon 
lähellä. 
Maantiet  pilkkovat  hieman  kylärakennetta. 

 Koulu sijaitsee taajaman läpi kulkevan maantien 
takana, kevyen liikenteen  tasoylityksiä. 

OTALAMMEN tiemiljöö  on  paikoin  rapistunut, 
 vaatii  siistimistä  ja  raivaamista. 

Rautatie halkaisee taajaman  ja  tieverkko  on 
 huonosti  jäsentyvä.  

Rautatien  tasoristeykset  ovat  turvattomia. 
 Kevyen liikenteen väylä puuttuu.  

PORNAISTEN tiemiljöö  on  kevyen liikenteen 
väylien rakentamisen jäljiltä viimeistelemättä. 
Liikkeiden  edustat  ovat liian avoimia. 
Taajama toimii yhden  pääväylän  varassa. 
Taajaman  pääraitilla  on  jonkin verran läpikulku-
liikennettä sekä  risteävää  kevyttä liikennettä  ja 

 ajoneuvoliikennettä.  

ASKOLAN sisääntulotien  ja  pääristeyksen  ilme 
vaatii kehittämistä.  
Maantiesivuaaydinkeskustaa. Taajamarakenne 

 on  hieman hajanainen. 
Taajaman läpi  kulkevalla  maantiellä  on  ris

-teävää  kevyttä liikennettä  ja  ajoneuvoliikennet
-ta.  

MONNINKYLASSA  on  yksittäisiä ympäristön 
 siistimiskohteita.  

Työpaikka-alueet jäävät  kantatien  taakse. 
 Kantatien  X-liittymä  on  turvaton. 

PUKKILAN liikekeskuksessa  on  miljöön  hoitoa 
vaativia kohtia. 
Taajaman  eteläpää  jää  ohikulkutien taakse. 
Taajaman  pääraitilla  on  jonkin verran  läpiajolii-
kennettä.  
Asutus  taajamaa sivuavan  maantien takana 
aiheuttaa  risteävää  kevyttä liikennettä  ja  ajo

-neuvoliikennettä. 

MYRSKYLÄSSÄ  ohikulkutien eteläosa  on  il-
meeltään selkiintymätön. 

 Ohikulkutierauhoittaakeskustan. Kaavatieverk
-ko  on  melko sekava. 

Erityisiä  liikenneturvallisuusongelmia  ei ole.  

ARTJÄRVEN liikekeskustassa  on  miljöön  hoitoa 
vaativia kohteita.  

Koulut sijoittuvat keskustan ulkopuolelle, toi-
nen ohikulkutien taakse. 
Merkittäviä  liikenneturvallisuusongelmia  ei ole.  

LAPINJÄRVELLÄ  on  hyvin säilynyt  miljöö,  vain 
 yksittäisiä  hoitokohteita.  

Taajaman  pääkasvusuunta  on  valtatien takana. 
Taajaman laajentaminen valtatien taakse aihe-
uttaa  risteävää  kevyttä liikennettä  ja  ajoneuvo- 
liikennettä.  

LILJENDALISSA  on  hyvin säilynyt  taajamamil-
jöö,  mutta  pääliittymän  ilme  on  sekava. 
Valtatie kiertää taajaman  ja  rauhoittaa keskus-
tan. 
Taajaman  sisääntuloteiden  ja  valtatien liittymis-
sä  on  turvallisuusongelmia.  

PERNAJASSA  on  hyvin säilynyt  miljöö,  vain 
 yksittäisiä  kunnostuskohteita.  

Taajama  on  venynyt pitkäksi  nauhaksi pääraitin 
 varteen, mutta läpikulkuliikennettä ei ole. 

Kevyen liikenteen väylä puuttuu.  

RUOTSINPYHTÄÄLLÄ  on  hyvin säilynyt ruukki - 
miljöö,  vain  yksittäisiä  kunnostuskohteita. 
Asuinalueet  jäävät pääosin maantien taakse. 

 Ruukin  liikenne kulkee keskustan kautta. 
Taajaman läpi kulkee maantie, jonka  X-liitty-
mässä  on  risteävää  kevyttä liikennettä  ja  ajo

-neuvoliikennettä. 
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TENHOLA 
Maisemamaakunta: 
Kiskon-Vihdin järviseutu 

Yleiset tiet: 
Tammisaari -Salo  kt  52  
Tenhola-Bromarv mt  1081  (mt  108)  Bromarvintie 
Tenhola -Krokby  Pt 11 027  
Tenhola-Siggby  Pt 11031  

Asukkaita taajamassa  900. 

1  Viistokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ 

Tenholan taajama perushahmo  on  selkeä  ja 
 toimiva. Rakentaminen ryhmittyy kanden  ristik

-käin  kulkevan pääväylän Vanhat/en (kaavatie) 
 ja  Bromarvintien (mt  1081)  tuntumaan. Teiden 

risteyksessä kohoaa maamerkkinä keskiaikai-
nen harmaakivikirkko. Liikekeskus  ja  pääosa 
julkisista palvelusta sijoittuu  Vanhat/en  varteen, 

kun taas pientaloasutus  on  levinnyt pitkänä 
nauhana Bromarvintien  myötä. Kantatie  52 

 kiertää ohikulkutienä keskustan pohjoispuolitse. 
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Kaavio taajaman  maankà'ytöstà  1994  (Merkintöjen  selitykset liitteessä).  

Kaavatilanne:  Tenholan kunta liitettiin  1 .1. 
1 993  Tammisaaren kaupunkiin. Alueelle ei ole 
laadittu yleiskaavoja. Rakennuskaavoissa asu-
misen pääkasvusuunta  on  lounaassa Bromar-
v/mien  varsi, myöhemmin mandollisesti taaja-
man itäosat Vanhat/en  varressa. 

Taajamarakennetta  ei missään vaiheessa tulisi 
ulottaa kantatien  52:n  pohjoispuolelle eikä 
asuinrakentamista Bromarvintien  suunnalla 
nykyistä kauemmas (noin  2 km)  keskustasta, 
jotta palvelut ovat jalan  ja  polkupyörällä saavu-
tettavissa. Asutuksen lisääntyessä kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen  Bromarvintien  
varteen tulee entistä perustellummaksi. Kaa

-vassa  on  väylää varten tilavaraus tien pohjois- 
reunassa. Rakennuskaavassa osoitettu uusi 
ajoyhteys keskustasta kantatielle  Stå larmintien 
ja  Teoiisuustien  risteyksen kautta  on  liikenne- 

turvallisuuden kannalta arveluttava. Rakennus-
kaavassa varatut liikennealueet ovat mitoituk-
seltaan riittäviä. 

MAISEMATEKIJAT 

Tenhola  on  syntynyt  Il  Salpausselän  ja  viljely- 
laaksojen risteämäkohtaan. Vanhat/en  varsi  on 

 asumiselle otollista lämmintä etelärinnettä. 
Bromarvintie (mt  1081)  seuraa lounaaseen 
kulkevaa, loivapiirteistä Salpausselkää. Taaja-
man laidoilla maisemakuvaa hallitsevat  ran

-nikkoalueelle  tyypilliset kallioiset harjanteet  ja 
 alavat rantapellot.  

Kirkko, hautausmaaja hautausmaata vastapää-
tä länteen avautuvat viljelymaisema muodosta-
vat tiemaiseman  ja  myös  koko  taajamakuvan 
solmukohdan. 
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Kaavio taajaman maisemaraken teesta (Merkin tOjen selltykse  t  liitteessä). 

KULTTUURIHISTORIA 

Tenholan kirkonkylän kulttuurimaisema  on 
 määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi 

kulttuuriympäristöksi  ja  alueelta  on  arvokkaiksi 
luokiteltu useita yksittäisiä rakennuksia. Tenho - 
Ian  kirkonkylän vanha liikekeskus  on  sijoittunut 
nauhamaisesti kylätien varteen. Tenholan kes-
kiaikaisen kivikirkon sakaristo  on  mandollisesti 

 jo  1 200-luvulta, runkohuone asehuoneineen 
 1 300-luvun lopulta  tai 1 400-luvun alusta  ja  itse 

kirkkosali  1 400-luvun keskivaiheilta. Vanhalle 
kivimuurin ympäröimälle hautausmaalle  on 

 käynti keskiaikaisen katetun kiviportin kautta. 
Kirkon länsipuolella, historiallisella pappilanpai

-kalla  sijaitsevan kirkkoherranpappilan puinen 
päärakennus  on  vuodelta  1 837.  Puistomaiseen 
pihapiiriin  liittyy toinen asuinrakennus  ja  luhti- 
aitta  1 700-luvulta. Ulompana  on  kuonatiilistä  

muurattu  navetta  (Rakennettu kulttuuriympäris-
tö,1  993).  

Tenholan kunnantalo  on  rakennettu  1 908-09 
 (Hj.Åberg).  Sitä vastapäätä  on  kylän entinen 

kansakoulu Snicknäs, joka  on  rungoltaan  1 800- 
luvun alkupuolelta. Tenholan kotiseutumuseo 

 on  muodostettu alkuperäisellä paikalla olevan 
 1 850-luvun asuinrakennuksen pihapiiriin. Vai-

vaistalona toimineen Sockenbackan rakennus 
 on  vanhimmilta  osiltaan  1 700-luvulta, ulkoasun 

ollessa viime vuosisadan jälkipuoliskolta.  
Bygdegården  on  nuorisoseurantalo  vuodelta 

 1 935  (K.A.Nysten)  (Rakennettu kulttuuriympä-
ristö,1  993).  

Seudullisesti  merkittäväksi kokonaisuudeksi  on 
 määritelty Tenholan kirkonkylä, josta  on  erillisi- 

nä kohteina luetteloitu vielä kirkko, Snicknäs 
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Taajaman tiemi/jöö, kulttuurihistoria/lise  t  kohteet  ja  pohja vesialuee  t  (Merkin tOjen selitykset 
/iitteessàj. 

(entinen kansakoulu), kotiseutumuseo, kun-
nantalo, Sockenbacka,  Bygdegården ja  kirkon-
kylän suomalainen kansakoulu, joka  on 1 920- 
luvulta (Läntisen Uudenmaan rakennusten  ja 

 maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi, 
 1 993).  

TIEMILJÖÖ  

Tammisaari -Salo  kt  52 

Tie  kiertää ohikulkutienä keskustan pohjoispuo-
litse siten, että taajama  jää  tieltä lähes näky-
mättömiin.  Tien  maisemallisesti arvokkaimmat 
jaksot ovat avoimet viljelylaaksot  (2,8)  Tenho-
lan itä-  ja  länsipuolella. Itse taajaman kohdalla 

tiemaisemaa  hallitsevat neutraalit metsä/kaI-
lionäkymät  (4).  Selänteiden  ja  viljelylaaksojen 

 vuorottelu luo tielle selkeän tilasarjan, jossa 
selänteiden reunakohtiin syntyy voimakas 
porttivaikutelma. Etenkin Tenholan pääliittymän 
länsipuolella kallioleikkaus  (6)  luo tehokkaan 

 portin  laskeuduttaessa jokilaaksoon. 

Ongelmakohdat: 
- Teollisuustien  kohdalla  (3)  tiemaisema  kaipaa 
selkeyttämistä. 
-  Tenholan pääliittymä  (5) on  turhan  ilmeetön, 
eikä kerro taajaman läheisyydestä  tai  sen  luon-
teesta. 
-  Avoimia tienäkymiä häiritsee laaksonpohjien 
pusikoituminen  (1,7).  
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5 	 6 
2  V/is  tokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Teol/isuustien  ja kanta  tien  52  /iittymässä  tie  ympäristö kaipaa siistimistäja se/keyttämistä.  
4  Lähestymisjakso/la  kanta  tieltä Vanhat/en liittymään puusto peittäa suoraan edessä kohoavan kirkon. Näkymää tulisi 
avata (mt  1081). 
5  Hautausmaan kohdalla kiviaita  ja  kookas puusto elävöittävät tienäk ymää. Vanha ajoradan pätkä tulisi siis tiä  la 

 maisemoida (mt  1081). 
6  Vanha /iikerakennus  on  maamerkkinâ Bromarvin  tien  (m t 1081)  kaarteessa. Vasemmalle erkaneva Krogb yntien  (pt 
11027)  I/itt ymà  on  hankalasti  mäessä  ja  vaatii väistötilan rakentamista. 
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Taajaman  tie  verkko,  /iikenneolosuh  tee  tja  onge/makohda  t  (Merkin  tOjen se/it ykse  t  liitteessä)  

Tenhola-Bromarv mt  1081  Bromarvintie  

Keskustan pääsisääntuloväylä  (9) on  metsien 
rajaama  ja  ilmeeltään neutraali. Vanhatien  ris-
teys  (10) on  tiemaiseman solmukohta  ja  samal-
la portti keskustaan. Nykyisellään risteyksen 
ilme  on  vaatimaton. Risteyksestä alkaa tien 
maisemallisesti arvokkain jakso  (11),  jonka 
maamerkkinä kohoaa komea keskiaikainen 
harmaakivikirkko  ja  muita keskeisiä miljööteki-
jöitä ovat hautausmaa porttirakennuksineen  ja 

 kiviaitoineen  sekä tietä reunustavat komeat 
maisemapuuryhmät. Hautausmaata vastapäätä 
avautuu tärkeä avomaisema  (12).  Länteenpäin 

 mentäessä tietä reunustaa väljä omakotitalo- 
asutus  (13).  Tiemiljöö  on  vaihteleva  ja  runsas-
puustoinen.  Tie  seuraa loivapiirteistä harjua, 
joten tienäkymät ovat sulkeutuneita, paikoin 
pihapuuston  ja  pensasaitojen,  paikoin harju- 

männikön rajaamina  (14).  

Ongelmakohdat: 
-  Sisääntulotien varsi  (9)  ja  Vanhatien  risteys 

 (10)  ovat niiden keskeiseen sijaintiln nähden 
liian ilmeettömiä. Kirkko ei runsaan puuston 
vuoksi näy tulotien suunnasta. 
-  Hautausmaan kohdalla  (11)  tiemiljöö  on  vii-
meistelemättä. 
-  Muutamat epäsiistit  tai  keskeneräiset  piha- 
alueet  (1 5)  ovat tiemaisemassa häiritseviä. 

Tenhola-Krokby  pt 11 027 

Tie  polveilee ilmeikkäästi maastomuotoja  seu-
raillen. Tiemiljöö muodostuu väljästä pientalora-
kentamisesta  ja  hyväpuustoisista pihapiireistä. 

 Maisemallisia ongelmakohtia ei ole. 
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Tie _____ 	 _________  _______ ______ 

Yleisen  Ajoradan Kevytlilk.  Kevyt  lik.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

52 2.8 7.0 -  0 19 0 0 Karitatie  80, 100 

1081 (108) 2.2 6.5 SiskaavalSisnauha  0 63 2 0 Yhdystie  taajama  50, 50 

11027 0.9 5.2 Sisnauha  0 0 0 0 Yhdystie  

11031 0.5 6.0 -  0 0 0 0 Yhdystie ___________ 

Yht./keskim.  2.82 14.9 0 69 2 0  

Liikenne  Henkilävahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
__________ ________ ________ __________ __________ __________ __________ __________ _____________________ tallennetut 

 onnettomuudet Yleisen Raskaan  Henkilävahinko-onn. Hv.onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

52 2068 2632 16.3 0 0 0 0.0 0.00 8 

1081 (108) 1588 2022 10.0 0 0 0 0.0 0.00 2 

11027 146 185 4.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11031 237 301 18.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  3418 4351 28.7 0 

- 

0 0 0.0 0.00 10 

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain henkilävahinkoon  johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella  Huom 	Seuraava  tienumeromuutos  tulee voimaan  1.1.1996  
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa mt  108 -' mt 1081  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Tenholan  liikenneturvallisuustilanne  on  melko 
hyvä.  Maankäyttö  ei ole levinnyt merkittävästi 

 kantatien  52  pohjoispuolelle. Taajamassa ei ole 
sattunut poliisin tietoon tulleita henkilövahin-
koon johtaneita onnettomuuksia vuosina  1 989-
1993.  

Kantatien 52ja  maantien  1081  (mt  108)  liitty-
mä  on  ajoratamaalauksella kanavoitu  T-liittymä 

 ja  toimii Tenholan  pääliittymänä.  Muita yleis-
ten teiden  liittymiä  ovat  kantatien  52  ja  Karjaa

-Tenhola  maantien  111  liittymä kilometrin ver-
ran  pääliittymästä  pohjoiseen sekä  kantatien  52 

 ja  paikallistien  11031  Tenhola-Siggby  liittymä. 
Paikallistien  11031  liittymään  on  rakennettu 

 väistötila.  

Yleisten teiden  liittymien  lisäksi  kantatielle 
 liittyy  kaavatienä  ja  keskustatoimintojen läpikul-

kutienä  toimiva  Vanhatie  taajaman pohjois-  ja 
 eteläpuolella.  Bronäsintien  ja  kantatien  liittymä 

sijoittuu noin  400 m  pääliittymän  eteläpuolelle. 
Edellisten  liittymien  lisäksi taajaman kohdalla 
noin  80  metrin päässä paikallistien  11031  liitty - 

mästä  pohjoiseen sijaitsee melko vilkkaasti  lii-
kennöity Teollisuustien  liittymä, jonka kautta 
läpiajo  Vanhatielle  on  mandollista. Taajaman 
muista liittymistä merkittävin  on  Vanhatien  ja 

 maantien  1081  liittymä.  Sen  kautta kulkee 
tasossa maantien  1081  yli kevyttä liikennettä 
ruotsinkielisen ala-  ja  yläasteen kouluille sekä 
terveyskeskukseen.  

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkein asia 
 Tenholassa  on  taajaman  rajaaminen kantatien 

 eteläpuolelle.  Jos  maankäyttöä  laajennetaan 
 kantatien  pohjoispuolelle  on  seurauksena liiken-

neturvallisuuden ratkaiseva  heikkeneminen,jota 
liikenneturvallisuustoimenpitein  voidaan korjata 

 vain  osittain.  
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YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohjavesi 

Kirkonkylässä ei ole arvokkaiksi luokiteltuja 
pohjavesialueita. 

Melu 

Alueella ei ole melun suhteen ongelmalliseksi 
luokiteltuja kohteita (Uudenmaan yleisten tei-
den ympäristön tila: Melu,  1994).  Rakennus-
kaavassa Bonäsintien itä-  ja  länsipuolelle  on 

 osoitettu kantatiehen rajoittuvat korttelialueet 
yhdistettyä asumista  ja  pienteollisuutta  varten. 
Liikennemelun vuoksi ne soveltuvat huonosti 
asumiseen. 

SUUNNITTELUTILANNE  

Ei tielaitoksen toteutumattomia suunnitelmia 
eikä yleiskaavoja. 

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  

Analyysi/toimenpide  kartta  

1  Kaavamainen  nakemäleikkaus  muuten kauniissa kallios-
sa.  Näkemäalueella  hyvä männyn taimisto.  
2  Maasto  on 4-5 m  tietä alempana.  Koivu/kuusimetsä.  
3  Metsä sulkee  näkymän  kirkon suuntaan.  
4  Kirkko  on  maamerkkinä  tien varressa.  
5  Metsänreuna  on  paikoin  epäsiisti.  
6  Erikoisen komea  maisemamänty  aivan tien laidassa, 
muodostaa matalalle harjanteelle  porttikohdan.  
7  Arvokas  avomaisema.  
8  Hautausmaan  porttirakennus  ja  kiviaita  rajaavat hyvin  
tiemiljöötä.  Etualalla  on  epämääräisiä jäänteitä vanhasta  
tienpohjasta.  
9  Hyvä, yhtenäinen  kuusiaita.  
10  Hyvä männikkö.  
11  Sekametsä.  
12  Hyvä, eheä  kuusiaita  tiiviisti  tiessä  kiinni.  
13  Entinen liikerakennus  on  maamerkkinä  tien kaarteessa.  
14  Uusi liikerakennus, jonka piha  on  keskeneräinen.  
15  Avoin luiska.  
16  Hyvää  harjumännikköä. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1  *Taajaman  sisääntulotien ilmettä tulisi kohen-
taa. Reunametsien taimistoa harventamalla 
tulisi kehittää kunnon tienvarsipuusto. Pysäkin 
ympäristöön  ja  myös muualle tien varteen tulisi 
istuttaa ryhmiksi keskustan läheisyyttä ilmen-
täviä puistopuita  ja  pensaita.  

2  Kirkon tulisi näkyä tulotien suuntaan. Metsää 
raivaamalla tulisi avata näkymä  ja  avattua 
aluetta hoitaa puistomaisesti. Tavoitteena 
kehittää selkeä porttikohta ennen risteystä.  

3  Vanhat/en  ja  Bromarvin  tien  (mt  1 081)  ristey-
stä  voisi korostaa esimerkiksi kiertoliittymällä. 
Kiertoliittymä parantaa  Bro  marvintietä  ylittävän 
liikenteen  ja  erityisesti kevyen liikenteen turval-
lisuutta. Samalla  se  korostaa risteyksen kes-
keistä sijainti  ja  merkitystä. Kiertoliittymä tulisi 
rakentaa ilmeeltään yksinkertaiseksi  ja maten

-aaleiltaan  kirkon miljööseen soveltuvaksi. Sa-
malla pusikoituneet reuna-alueet tulisi siistiä 
puisto maisiksi.  

4  *  Vanha tieura reuna-alueineen tulisi maise-
moida ympäristöön sopivaksi.  

5 Tien  pohjoispuolelle tulisi rakentaa kevyen lii-
kenteen väylä Vanha tieltä Käldantien  liittymään 
saakka. Väylä tulisi rakentaa linjaukseltaan 
vaihtelevaksi kasvillisuus  ja  maasto-olosuhteet 
huomioon ottaen. Suorat tonttiliittymät maan-
tieltä olisi syytä poistaa kaavan osoittamalla  ta- 
vall  a. 

6  Krokbyntien  (pt 11 027)  liittymä tulisi varus-
taa odotustilalla  ja  Bromarvintie väistötilalla. 

 Toimenpiteet pyrittävä tekemään pihapuustoa 
säästäen.  

7  *  Avoin luiska tulisi maisemoida istutuksin.  

8 	Uuden liikerakennuksen ympäristö tulisi 
maisemoida.  

9  Varastopihat  tulisi siistiä  ja  maisemoidaan 
aitaamalla  ja  istutuksin.  

1 0  Umpeen kasvavat avomaisemat tulisi  naiva- 
ta ja  säilyttää avoimina. 
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Idealuonnos  kirkon kohdalta  

11  * Teollisuustien  liittymää  ja  teiden väliin 
jäävää aluetta tulisi siistiä, pusikot raivata  ja 

 puustoa täydentää istutuksin.  

1 2  Rakenteilla oleva ajoyhteys Bonäsintieltä 
Teollisuustien  liittymään tulisi toteuttaa siten, 
ettei läpiajoa kantatielle sallita. Alueen maan- 
käyttö tulisi suunnitella siten, että liittymä 
kantatielle voidaan poistaa  ja  liikennöinti teolli-
suusalueelle  hoitaa  Vanhatieltä.  

1 3  Kantatien  52  ja  Bonäsintien  liittymään tulisi 
rakentaa väistätila. 
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POHJA  
Maisemamaakunta: 

 Suomenlanden rannikko 

Yleiset tiet: 
Pohja-Sammatti  mt  104  
Karjaa-Tenhola mt  111  
Pohjan  kk:n  pt 11 059  Vanha Turuntie 
Kullaanjärven  pt 11061  
Pohjantien  Pt 11 063  Pohjantie  

Asukkaita taajamassa  2 200.  

1  Viistokuva taajamasta 

NYKYTILAN  ANALYYSI  

MAANKÄYTTÖ  

Pohjan kirkonkylä  on  syntynyt  Pohjanpitäjän -
landen  perukkaan  kohtaan, missä  Mustionjoki 

 ja  Fiskarsinjoki  laskevat mereen. Taajaman ke-
hitykseen  on  vaikuttanut myös vanha  Turku- 
Viipuri maantie. Alueella  on  poikkeuksellisen 
voimakas  rautaruukkeihin  nojaava teollinen 
perinne. Vanhan Turuntien(pt 11059)varteen 
nauhaksi  kasvanut taajaman ydin  on  taajamara 

kenteeltaan  yhtenäinen. Karjaa -Tenholatien 
(mt  111)  pohjoispuolelle  jää  erillisiä asuinalueita 

 (Bollstad,  Tallbacka)  ja osa  työpaikka-alueita 
sijoittuu tien varteen,  osa  taas rautatien tun-
tumaan keskustan pohjois-  ja  itäosiin.  Koulut 

 ja  muut julkiset palvelut keskittyvät pääosin 
Vanhan Turuntien  varteen.  Liikekeskus  ja  sitä 
reunustavat  kerrostaloalueet  ovat  kontrastina  
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/caavio  Pohjan maankaytosta  7&&4  (IVierkintojen  selitykset Ilitteessa). 

muuten pientalovaltaisessa taajamassa 

Kaavatilanne:  Kuntaan ei ole laadittu yleiskaa
-voja.  Rakennuskaavat  ovat iältään vaihtelevia. 

Kokonaan uusia kasvusuuntia ei rakennuskaa-
voissa ole varattu, vaan pienialaista täydennys-
rakentamista tapahtuu eri puolilla. Vanhan 
Turuntien  (pt 11 059)  eteläpuolen  kaavat  on 

 tarkoitus tarkistaa  ranta-alueen maisema-arvoja 
painottaen. Kaavoissa Pohjantie  (pt 11 063)  ja  
Vanha Turuntie  on  osoitettu kaavateiksi. 

Karjaa-Tenholatie (mt  111),  rautatie sekä kalli-
oiset selänteet jakavat taajamarakennetta osiin. 
Väylien aiheuttama ongelmaa  on  pyritty ratkai-
semaan rakentamalla kevyenliikenteen eritaso-
yhteyksiä. Liikenneverkkoon ei ole tulossa 
merkittäviä muutoksia. Rakennuskaavassa 
varattu Billnäsintien uusi linjaus  on  Fiskarsintien  

valmistumisen vuoksi tarpeeton. Kaavoissa 
osoitetut liikennealueiden varaukset ovat riit-
täviä. Vanhan Turuntien itäosalla tievaraus  on 

 herkässä miljöössä tarpeettoman leveä  ja  kaa-
vamainen. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkylä sijoittuu pitkän  ja  kapea Pohjanpitä-
jänlanden pohjukkaan. Muita keskeisiä maise-
matekijöitä ovat Mustionjoen  ja  Fiskarsinjoen 

 paikoin rotkomaiset laaksot. Rannikkoalueelle 
ominaiseen tapaan maastomuodot ovat voi-
makkaita, tasaisten savivaltaisten viljelylaakso-
jen  ja  niiltä kohoavien karujen kallioharjanteiden 
kirjoa. Kirkonkylän keskellä  on  pienehkö harju-
muodostuma,  jolle  keskiaikainen kivikirkko  on 

 sijoittunut. Rakentaminen  on  hakeutunut harjun 
 ja  kallioselänteiden  laidoille, lakialueiden  ja  
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I  

Kaavio taajaman  maisemarakenteesta (MerkintOjen  selitykset  liitteessäL 

viljelylaaksojen  säilyessä  rakentamattomina.  
Tiestö noudattaa  varsin  hyvin maiseman  perus -
muotoja.  Tiemaisemissa  arvokkaimpia element-
tejä ovat vanhat rakennetut miljööt sekä  vilje

-lynäkymät  keskustan länsipuolella.  Pääteiltä  ei 
avaudu  merinäkymiä.  

KULTTUURIHISTORIA 

Kirkonkylä  on  Pohjanpitäjänlanden  rantojen 
kulttuuri  maisemakokonaisuuden päätepiste. 

 Sen  vanhimmat maisemalliset  ja  historialliset 
elementit ovat kirkko, Turun-Viipurin  rantam-
aantie  ja  rantamaisema. Alueen rakentaminen 
vuosisadan vaihteeseen saakka oli vähäistä. 
Nykyinen suhteellisen runsas  pientaloasutus  
näyttää syntyneen  1 800-luvun lopusta lähtien.  
Seudullisesti  merkittäviksi kohteiksi  on  kirkon  ja 

 maantien ohella mainittu kirkon länsipuolella 

olevat käytöstä jääneet  lilkerakennukset  sekä 
koulujen muodostama rakennusryhmä.  Em. 

 rakennukset ovat noin vuosilta  1 870, 1 900, 
1 930  ja  1 950.  Hilding  Ekelundin suunnittelema 

 tornilla  varustettu  paloasema tienristeyksessä 
 on  vuodelta  1 950.  Kirkon itäpuolella sijaitsevia 

merkittäviä rakennuksia ovat entisen kansan-
opiston rakennukset,  Skurusundin kievaritalo  ja 

 Pohjankurun ylikulkusilta  (Läntisen Uudenmaan 
rakennusten  ja  maiseman  kulttuurihistoriallinen 
inventointi,  1 993).  

Valtakunnallisesti  merkittävinä  kohteina pide-
tään Pohjan kirkonkylässä kirkkoa  ja  vanhaa  
tielinjausta.  Pohjan keskiaikainen  kivikirkko  on 

 menettänyt paljon maisemallista  merkitykses-
tään  sen  jälkeen kun uudet  elementtikerrostalot  
nousivat  sen  kupeeseen. Vanha Turun  ja  Viipu-
rin välinen  rantamaantie  kulkee kirkonkylän  
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Taajaman tiemi/jöO, kulttuurihistoria//ise  t  kohteet  ja  pohja vesialuee  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t 
 Iiitteessâ). 

lävitse. Pohjan keskiaikainen kivikirkko  on 
 rakennettu  1 470 -luvulla. Erillinen kellotapuli  on 

 vuodelta  1827 (1810,  P.Granstedt).  Kirkkoa  ja 
 tapulia ympäröi vanha kiviaidan rajaama hau-

tausmaa. Kirkonkylän lounaispuolella sijaitse-
van kirkkoherranpappilan, Soltunan, pääraken-
nus  on  rakennettu  1 799.  Kokonaisuuteen kuu-
luu hirsinen luhtiaitta (Rakennettu kulttuuriym-
päristö,1  993).  

Keskiaikaisperäinen  suuri Rantatie  on  säilyttä-
nyt perinteisen linjauksensa hyvin Pohjan kun-
nan alueella Billnäsistä Tenholaan.  Tie  kaartelee 

 halki seudun kauneimpien kulttuurimaisemien 
(Rakennettu kulttuuriympäristö,1  993).  

TIEMILJÖÖ  

Kirkonkylän taajamakuva  on  vaihteleva, vesis-
töjen  ja  voimakaspiirteisen maisemarakenteen 
elävöittämä. Kasberget  ja  Sonabacka  luovat 
vahvan selustan ydinkeskustalle  ja  jyrkkärajai

-set  jokilaaksot  ovat leimaa-antavia taajaman 
itäosalle. 

Karjaa-Tenhola mt  111  

Maantie kulkee taajaman halki, mutta sijoittuu 
pääosin metsäiselle kallioselänteelle,  joten  sen 

 ilme  on  ohikulkutietyyppinen.  Tien  varressa  on 
 joitain  teollisuusrakennuksia  ja  tie  sivuaa ydin- 

keskusta, muuten taajama  jää  tieltä näkymättö-
miin. Tiemaisemassa merkittäviä kohtia ovat 
Fiskarsinjoen laakso  (1)  sekä Pohjantien risteys 
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2  Vhs tokuva taajamas  ta,  numeroin  ti  viittaa tiemiljöOkuvaukseen.  
3 Mt 111  kulkee keskustan läpi, mutta  on  ilmeeltään ohikulkutietyyppinen. Taajaman pâäliittymâ (Pohiantie)  on  turhan  

huomaama  ton. 
4  Paloasema  kohoaa onnistuneesti Pohjantien  (pt 1 1063)  päätteenä,  mutta muuten pääliikekadun i/me  on  liian avoin  Ja  

ankea. Alue vaatii kokonaisvaltaista maankäytön  ja  ympäristönhoidon  suunnittelua.  
5  Vanhan Turuntien  (pt 11059)  varressa  on  säilynyt vanhaa rakennuskantaa. Kapea jalkakäytävä liikkeiden edessä  se!- 

keyttäisi  tien rajausta.  
6  Kirkon vaiheilla kevyen liikenteen väylä  on  !injattu  kauniisti puusto lomaan.  Tien  i/me  on  säilytetty tiiviinä  (pt 1 1059).  
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i  aajaman  tie  vero,  li/Kenneolosun  teet ja  ongeimaoncia  t  (tV/c/Ri!? tojen  selitykset  lii tteessa). 

(2).  Molemmissa kohdin tiemaisemassa  on 
 kohentamisen varaa. Länsiosallatiemaisemassa 

 on  voimakas muutoskohta laskeuduttaessa 
metsäselänteeltä viljelylaaksoon  (3),  jossa 
avautuu hyviä peltomaisemia. Merinäkymiä 
tieltä ei avaudu. 

Ongelmakohdat: 
-  Tie  kulkee taajaman halki, mutta  on  ilmeel-
tään ohikulkutietyyppinen. 
- Pohjantien  (pt 11 063)  risteys  (2)  ei hahmotu 
riittävästi ennakkoon. Paikoitusalueet hallit-
sevat risteyksen ilmettä. 
-  Kevyen liikenteen väyliä  on  työn  alla ja  niiden 
ympäristöt vielä maisemoimatta. 

jonka linjaus seurailee selänteiden  ja ranta -alu-
een rajakohtaa.  Tien länsipäässä  avautuu 
hienoja viljelymaisemia  (4)  ja  tie  tukeutuu kau-
niisti metsäsaarekkeiden reunoihin. Merinäky-
miä ei avaudu. Keskiaikainen kirkko ympäristöi-
neen  on tiemaiseman  kohokohta  (6),  mutta 

 turhan  runsas puusto pyrkii sulkemaan näkymiä 
tieltä kirkon suuntaan. Muut  osat  kulkevat 
omakotitaloalueiden halki  (5)  siten, että tien  lm -

jaus on  elävä, tietila tiivis  ja  ympäröivä raken-
nuskanta pääosin hyväilmeistä. Pohjantien  (pt 
11 063)  risteys  (7) on  taajaman keskipiste,  jolle 

 itäpuolella kohoava Kasbergetin vuori antaa 
komean selustan. 

Ongelmakohdat: 
- Pohjantien  risteyksen seutu  (7),  kirkon vas-
tainen puoli  (6)  ja  eräät yksittäiset piha-alueet 
vaativat tiemiljöön viimeistelyä.  

Pohjan  kk:n  pt 11059  Vanha Turuntie 

Entinen  Turku-Viipurimaantie, Kuninkaantie,  
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Tie ______ 	 ______ _________  _____ ______ 

Yleisen  Ajoradan Kevytilik.  Kevyt  ilk.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

104 1.00 7.0 -  100 0 2 0 Seututie  60 

111 4.62 7.3 Ohikaava  51 58 3 0 Seututie  60, 80 

11059 3.52 6.0 Sisnauha/Siskaava  27 76 3 0 Yhdystie  taajama  50,50 

11061 1.00 6.4 Sisnauha  0 18 0 0 Yhdystie  50,80 

11063 0.41 6.5 Siskaava  100 100 3 0 Yhdystie  taajama  50,50 

Yht./keskim.  10.55 6.7 45 56 11 0  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut  __________ _________ ________ __________ __________ __________ __________ ____________________ ___________ 

Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  onnettomuudet 
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyti.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./loomilj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

104 1786 2251 8.0 2 0 1 61.4 0.40 5 

111 2502 3173 5.5 3 2 1 14.2 0.13 12 

11059 919 1170 8.4 0 0 0 0.0 0.00 2 

11061 446 567 10.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

11063 2192 2789 4.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  1699 2155 7.1 5 2 2 15.3 0.09 20 

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus.  

- Pohjantiestä  itään oleva osuus  on  liikennetur-
vallisuudeltaan  huono  ja  ajonopeudet  liian suu-
ri  a.  

Pohjantien  pt 11063  Pohjantie 

Pohjantie  yhdistää maantien  111  Vanhaan  Tu
-runtiehen  ja  on  Pohjan  pääliike  katu. Kaupalliset 

palvelut sijoittuvat tien  länsipuolelle,  itäpuolella 
 on  asuinkerrostaloja. Paloasema  sijoittuu hyvin  

tienäkymän  päätteeksi. 

Ongelma kohdat:  
-  Tie on  kokonaisuudessaan  tiemiljööltään  
huono. Laajat  paikoitusalueet,  ympäröivien ra-
kennusten vaatimaton ilme  ja  tiemiljöön  vii

-meistelemättömyys  luovat liian avoimen  ja 
 ankean yleisilmeen, joka  on  ristiriidassa taaja-

man muiden osien kanssa.  
-  Kevyen liikenteen  poikittaisyhteydet  eivät  
hahmotu. 
- Pääsisääntuloliittymä  maantieltä  111 on  il- 

meeltään  turhan  huomaamaton.  

Kullaanjärven  pt 11 061  

Tie on  säilyttänyt  maastomuotoja  noudattavan  
linjauksensa  ja  tiiviin ilmeensä.  Eteläpää  on  tiu-
kasti  kuusiaitojen  rajaama  (8).  Sen  jälkeen tieltä 
avautuu miellyttäviä  viljelymaisemia  (9). Tie on 

 kokonaisuudessaan ilmeeltään hyvä.  

Ongelmakohdat: 
-  Maisemallisia  ongelmakohteita  ei ole.  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Taajaman kautta kulkee maantie  111.  Siihen 
liittyy taajaman pohjoispuolella  Sammatista 
Karjalohjan  kautta kulkeva maantie  1 04.  Maa-
ntien  111  liikennemäärä  taajaman itäpuolella  on 

 noin  4200  autoa vuorokaudessa  ja  nopeusrajoi-
tuksena  on 60 km/h.  
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Pääosa Pohjan taajaman palveluista  ja  asutuk-
sesta sijoittuu maantien  111  eteläpuolelle. 

 Tien  pohjoispuolelle sijoittuu kuitenkin  osa 
 asutuksesta  (mm.  Bollstadin  ja  Tallbackan 

 alueet) saaden aikaan maantien  111  risteämis
-tarpeen. Vuonna  1 994  parannettiin Pohjan 

taajaman liikenneturvallisuutta rakentamalla 
maantien  111  varteen kevyen liikenteen väyliä 

 ja  kaksi  alikulkukäytävää,  jotka parantavat 
kevyen liikenteen asemaa alueella. Kaikkiin 
kevyen liikenteen  luonteviin ylityspaikkoihin  ei 
kuitenkaan ole mandollista rakentaa toimivaa 

 ali/ylikulkua.  Mm.  paikallistien  11061  ja  maan-
tien  111  liittymässä  on  ongelmallinen kevyen 
liikenteen  ylityskohta.  

Vuosina  1 989-1 993  sattui taajamassa viisi 
poliisin tietoon tullutta, henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta. Kaksi onnettomuutta 
(toinen johti kuolemaan) sattui  parantamistoi

-mien  yhteydessä  poistetussa  Bollstan  rautatien 
 tasoristeyksessä.  Maantien  111  ja  Pohjantien 

 (pt 11 063)  liittymässä jäi tietä ylittänyt pyöräi-
lijä auton  alle ja  sai surmansa.  Parantamistoi

-mien  yhteydessä liittymään rakennettiin kevyen 
liikenteen  alikulkukäytävä.  

Oleellisin Pohjan kunnan  liikenneturvallisuuteen 
 vaikuttava tekijä tulevaisuudessa  on  taajamara-

kenteen  leviäminen maantien  111  pohjoispuo-
lelle.  Se  aiheuttaa  liikenneturvallisuudelle  mer-
kittäviä ongelmia, joita ei pystytä parannus- 
toimenpitein täysin korjaamaan. Maantie  111 
jää  rakentamisen lisääntyessä taajaman läpi 

 kulkevaksi  tieksi, jonka luonne tulisi muuttaa 
nykyisestä  tiemäisestä  enemmän  katumaiseksi 

 ja  nykyistä hitaammaksi  väyläksi. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Pohjavesi 

Taajaman länsiosa sijoittuu  I  luokan pohjave-
den  m  uod ostu  m  isal uee  Ile.  

Melu 

Kirkonkylän alueella  on  kolme  liikennemelun 
 suhteen ongelmalliseksi  luokiteltua  kohtaa 

(Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila: 
Melu,  1 994).  Karjaa-Tenholatien  ja  Grangrändin 

 välissä olevien kerrostalojen suojaksi  meluselvi-
tvs  suosittelee  meluvallia.  Mandollinen valli  on 

 syytä sijoittaa  ja  muotoilla siten, että alueella 

kasvava puusto säilyy.  Pohjantien  varressa 
 meluarvot  eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 

Pohja-Fiskarstien meluhaitat  on  esitetty ratkais-
tavaksi rakennushankkeen  tai  tiejärjestelyn 

 yhteydessä.  

SUUNNITTELUTILANNE  

Pohja-Karjaa tieverkko-  ja  liikenneturvallisuus
-suunnitelma  1 987.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Hyvä avomaisema.  Tie  tukeutuu kauniisti kaarrellen  met
-säsaarekkeiden reunoihin.  

2  Tienvarsipuustona tammea ym. arvopuustoa.  
3  Kaunis kallio tien kaarteessa.  
4  Porttikohta  taajamaan. Hyvä näkymä tien suunnassa 
länteen.  
5  Kaunis avokallio.  
6  Kallioharjanne  ja  hyvää puustoa. 	-  
7  Suuria yksittäispuita. Kevyen liikenteen väylä  on  linjattu 

 hienosti puuston omaan.  
8  Kirkko  ja  kellotorni maamerkkeinä. Kirkon edessä  kivi- 
muuri.  
9  Runsas puusto sulkee näkymiä kirkon suuntaan. Pidettä-

vä riittävän avoimena.  
lo  Huonokuntoisia vaahteroita.  
11  Paloasema tienäkymien solmukohdassa.  Pihassa paljon 

 asfalttia.  
12  Puusto luo hyvän porttikohdan tultaessa lännestä kes-
kustaan.  
1 3 Tie on  mutkitteleva  ja  ilmeeltään vaihteleva. Ympärillä 

hyvää pientaloasutusta.  
14  Kallio  ja  hyvää männikköä.  
1 5  uusi liikekeskus  ja  laajat paikoitusalueet (puuttuvat 
pohjakartasta). Ympäristön viimeistelytaso  on  heikko.  
16  Mäntyvaltainen metsikkö  pehmentää hieman Pohjantien 

ilmettä.  Tien  itäpuolella  on  lehmusrivi.  
1 7  Syvä avo -oja ja  paikoitusalueet  häiritsevät näkymäälii-
kekeskuksen suuntaan. Uusi kevyen liikenteen väylä  on 

 linjaukseltaan  luonteva.  
18  Erikoisen tiivis, aitojen  ja  puuston rajaama raitti.  
19  Täyttömaa-alue.  
20  Metsäinon tieosuus.  Paikoin pieniä avomaisemia pohjoi-

seen.  
21  Voimakas portti kohta laskeuduttaessa viljelylaaksoon. 
Kauniit avomaisemat. 
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TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

Tärkeimmät toimenpiteet ovat liikekeskuksen 
ilmeen kohentaminen koskien  Pohjantien  (pt 
11063),  Vanhan Turuntien  (pt 11059)  ja  Kar-
jaa-Tenholatien (mt  111)  varsia  sekä  ajono- 
peuksien  hillitseminen Vanhan Turuntien  itä- 
osalla. Karjaa -Tenholatien  ilme tulisi saada  taa-
jamatiemäisemmäksi.  

1  * Välikaistan ojapainanne  tulisi  loiventaa  ja 
 istuttaa muutamia  puuryhmiä.  

2  *  Väylän taustaksi tulisi istuttaa  puuryhmiä.  

3  Avoimet piha-alueet tulisi  jäsennöidä  ja  siis- 
tia.  

4  Rakennusten purkamisen jäljiltä  epäsiisti  alue 
tulisi  maisemoida.  

5  *  Liikkeiden eteen tulisi rakentaa kapea jalka-
käytävä.  

6  *  Huonokuntoiset puut tulisi uusia.  

7  Avoin piha tulisi  jäsennöidä.  

8  * Pyörätien  pää  ja  suojatien  ympäristö tulisi 
siistiä  ja  selkeyttää.  

9  * Välikaistaan  tulisi istuttaa  puurivi  kaventa-
maan tien ilmettä.  

1 0  Ajonopeuksia  tulisi pyrkiä hillitsemään tien  
itäosalla: 
-  tien ilme tulisi säilyttää  tiiviinä  ja  kapeana  
-  alku-  ja  loppupäähän  tulisi kehittää andas 
portti kohta  ajorataa kaventamalla, istutuksillaja 
reunapollareilla 
-  harjanteiden  lakikohtia  tulisi tiivistää  istutuk

-sula,  kavennuksilla  ja  reunapollareilla 
-  nopeusrajoitus tulisi alentaa  40  km/t  

11  Avoin liikkeen piha  (venevarasto)  tulisi siis-
tiä.  

1 2  *  Liian laajoja  pysäkkialueita  tulisi supistaa. 
Samalla  tietilaa  tulisi tiivistää  puuryhmillä.  

1 3  Avoin autotallin edusta tulisi  maisemoida  
kevyesti.  

1 4  Entisen  liikerakennuksen  ylisuuri piha tulisi  
maisemoida.  

1 5  *  Liittymää  ja  pysäkkiympäristöä  tulisi  jä
-sennöidä.  

1 6  Liikekeskuksen  tiemiljöön  parantamiseksi tu-
lisi laatia laaja-alainen  kunnostussuunnitelma,  
joka kytkeytyy maankäytön suunnitteluun. 
Hoitoa vaativat:  
-  liikekeskuksen ilme  
- paikoitusalueet 
-  kevyen liikenteen  poikittaisyhteydet  

1 7  Pääristeyksen  ilmettä  ja  havaittavuutta 
 Karjaa-Tenholatieltä (mt  111)  tulisi korostaa.  

1 8  * Välikaistaan  ja  leikkausluiskaan  tulisi is-
tuttaa  puuryhmiä  luomaan  porttivaikutelmaa  
ennen keskustaan tuloa.  

1 9  * Suojatien  paikka tulisi tarkistaa.  

20  Karjaa-Tenholatien (mt  111)  Ilme tulisi 
muuttaa  taajamatietyyppisemmäksi  esimerkiksi  
puukujanteita  ja  keskisaarekkeita  käyttäen. 
Liikekeskuksen kohdalla tulisi  korostua  taaja-
man keskipisteen läheisyys:  
-  avo-oja  tulisi  viemäröidä 
- autopaikka-alue tulisi  maisemoida aitaamalla 
ja/tai istutuksin 
-  keskusta-aluetta tulisi korostaa  puistomaisella 
ympäristönhoidolla.  

21  Liikekeskuksen kohdalle tulisi rakentaa  
suojatie (+ saarekkeet).  

22  * Pensaikkoiset  tienvarret tulisi  harventaa  ja 
 siistiä  ja  pyrkiä kehittämään yhtenäiset, selkeät  

reunavyöhykkeet  tien varteen.  
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KARJALOHJA 
Maisemamaakunta: 
Kiskon-Vihdin järviseutu 

Yleiset tiet: 
Pohja -Sam  matti  mt  1 04  Karjalohjantie-Keskustie -Samma  tin tie  
Nummijärven-Arpalanden  pt 11 085  Nummijàrventie 
Tallaan  Pt 11086  Tallaantie  

Asukkaita taajamassa  500. 

1  Viistokuva taajamasta.  

NYKYTILANTEEN ANALYYSI  

MAANKAYTTÖ 

Karjalohjan  kirkonkylä levittäytyy kapeana 
nauhana läpikulkevien maanteiden varsille. Si-
joittuminen järvien väliselle kapealle harjukan-
nakselle  on  sanellut taajaman muodon  ja  kas-
vumandollisuudet. Rakennuskantaonpienimuo-
toista  ja loma -asutuksen osuus suuri.  Harvat 

 teollisuuslaitokset sijaitsevat yksittäin eikä 

varsinaisia teollisuusalueita ole. Julkiset  ja 
 kaupalliset palvelut ovat perinteisesti sijoittu-

neet nauhamaisesti Keskustien (mt  1 04)  var-
teen, nykyään  Keskustien  ja  Ta/laantien (  pt 
11 086)  risteyksen seutu  on  painottumassa. 

 Varsinaista liikekeskusta ei ole.  Ala -aste  ja  kir-
jasto sijaitsevat  Keskustien koillispäässä. 
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Kaavio taajaman  maankäytöstä  1994 (MerkintOjen  selitykset liitteessä).  

Kaavatilanne:  Kirkonkylään ei ole laadittu yleis- 
kaavoja. Aikaisemmissa rakennuskaavoissa  on 

 osoitettu taajamalle itäpuolelta kulkeva ohitus-
tie, mutta ajatuksesta  on  nyt luovuttu. Läpikul-
kuliikenteen aiheuttamaa haittaa pyritään vä-
hentämään varustamalla maantie  1 04  kevyen- 
liikenteen väylällä. Rakennuskaava  on  tarkis-
tettu vastaamaan  ko  tiesuunnitelmaa.  Taaja-
man laajenemissuuntia ovat  Ta/laantien  varsi  ja 

 myös muiden pääteiden suunnat. Kasvu tulee 
kuitenkin olemaan rauhallista. Maasto-oloista 
johtuen rakennuskaava sallii suorat tonttiliitty

-mät  yleisille teille. 

Keskustan nauhamaisesta muodosta johtuen 
taajaman sisäinen liikenne, läpiajoliikenne  ja 

 kevyt liikenne ohjautuvat kaikki  Keskustielle. 
Taajarnan kasvusuunnat jatkavat tätä perinnet-
tä, joten erillisen kevyen liikenteen väylän 

rakentaminen  on  erittäin perusteltua. 

MAISEMATEKIJAT 

Nauhamainen  kirkonkylä  on  sijoittunut Puujär
-yen  ja  Lohjanjärven  väliin tukeutuen kapeaan 

Pukkilanharjuun.  Il  Salpausselkään  kuuluvan 
harjun Puujärven puoleinen rinne nousee jyrkäs-
ti noin  80  metriin  ja  kohoaa ympäristöstään  30-
40  metriä. Harjun kaakkois-  ja  itäpuoliset  savi- 
tasankojen viljelyalueet laskeutuvat loivasti 
kohti Lohjanjärveä. Paikallisesti laajimmat  vilje

-lyalueet  ovat kirkonkylän välittömässä läheisyy-
dessä. Kirkonkylää ympäröivät etelässä  ja 

 pohjoisessa moreenivaltaiset selänteet. Tiestö 
noudattaa kauniisti maaston muotoja. Tiemai-
semassa arvokkaimpia elementtejä ovat tiiviit, 
vanhan rakennuskannan  ja  puuston rajaamat 
raittijaksot sekä paikoin avautuvat laajat 
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Kaa yb  taajaman maisemaraken  tees  ta  (Merkin tOjen se/it ykse  t IlitteessäL 

peltonäkymät.  

KULTTUURIHISTORIA  

Karjalohjan  kylä  on  ollut  jo  1 500-luvulla melko 
suuri. Ensimmäinen kirkko sijaitsi tuolloin  Pap

-pilanniemessä.  Nykyinen rakennuskanta koos-
tuu pääosin  puurakennuksista,  mikä antaa  
taajamalle  yhtenäisen ilmeen. Arkkitehti  Jean 

 Wikin  suunnittelema  Karjalohjan  kirkko  on 
 rakennettu  1 860,  mutta  se  paloi  1 970,  jonka 

jälkeen vanhan kirkon taakse rakennettiin uusi 
matala  osa ja  kellotapuli  rakennettiin modernis-
ti. Kirkko  on  edelleenkin kylän huomattavin 
maamerkki .Julkisista rakennuksista kunnantalo 

 ja  seurantalo  (1 911)  sijoittuvat  raitin  varteen. 

Kirkon ohella toisena  maamerkkinä  kohoaa 
vanha puinen  koulutalo  (1 870-luvulta)  raitin 

koillispäässä. Raitin  keskivaiheille sijoittuu  
Pukkilan  tilan  talouskeskus,  jonka päärakennus 

 on 1 800-luvun  taitteesta.  Nykyiset koulut 
sijoittuvat harjulle. Kirkonkylän pääväylä  on 

 harjun  itäreunaa seuraileva kyläraitti,  jonka 
linjaus vastaa keskiaikaista  yhdystietä  Pohjasta  
ns. Yliselle Uudenmaantielle  (Länsi-Uudenmaan  
kulttuurimaisemainventointi,  1 990).  

Kirkonkylän kulttuurimaisema  on  luokiteltu val-
takunnallisesti merkittäväksi  kulttuurihistorialli -
seksi  ympäristöksi.  Yksittäisistä rakennuksista 

 on  luettelossa mainittu samat kuin kulttuuri-
maisemia koskevassa  selvityksessäkin  (Raken-
nettu  kulttuuriympäristö,  1 993).  Seutukaava

-liitto  on  määritellyt  kulttuurihistoriallisiksi  koh-
teiksi  Karjalohjan pappilarakennuksen  (1 828), 

 Pukkilan talouskeskuksen  ja  Karjalohjan  kirkon  
(Esihistorialliset  ja  kulttuurihistorialliset  
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Taajaman tiemiljöö, kulttuurihistoria/ilset kohteet  ja  pohja vesialueet (Merkin tOjen selitykset 
liitteessä). 

suojelukohteet,  1 976).  

TIEMILJÖÖ 

Karjalohjalla  on  säilynyt pienimittakaavaista kir-
konkylämiljöötä parhaimmillaan. Poikkeukselli-
sen yhtenäinen rakennuskanta  ja  runsas puisto-
mainen puusto muodostavat yhdessä arvok-
kaan  miljöön  kirkonkylän raitin varrelle. Harjun 
rinteeseen sijoittunut raitti  on  parin  kilometrin 
pituinen  ja  jaksottuu  kandeksi selväksi kes-
kustajaksoksi, joiden välissä  on  toiselta puo-
lelta peltomaisemaan liittyvä tieosuus.  Tien  
raittimaisuus  muodostuu sitä rajaavista raken-
nuksista sekä tiiviistä reunakasvillisuudesta.  

Tien  mutkittelu  tehostaa sulkeutunutta yleisvai- 
kutelmaa. Taajaman sisääntulokohdat hahmot- 

tuvat  selvinä, porttimaisina. 

Pohja-Sammatti  mt  104  Karja/ohjantie
-Keskus  tie-Samma  tin tie  

Lähestyttäessä taajamaa pohjoisesta  tie  kulkee 
 ensin  pienehkön viljelymaiseman  läpi, josta 

aukeaa myös järvinäkymä Karjalohjanselälle. 
Taajama sijaitsee järvien rajaamalla lounaasta 
koilliseen  suuntautuvalla harjumuodostumalla 

 sen  kaakkoisrinteellä.  Tästä johtuen harjun 
luoteispuolella olevaa järveä ei tiemiljöössä näy, 
vaan maisema avautuu kaakkoon. Sisääntulotie 

 on  paikoin ympäristöään  ja  pihojen tasoa kor-
keammalla. Viljelymaisema itsessään  on  hoidet-
tua  ja  pihaistutukset,  kuten kuusirivit  (1),  
antavat sille ilmettä. Kylpylärakennus tien 
kaakkoispuolella sulkee laajan järvinäkymän. 
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2  Vilstokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemiljöökuvaukseen.  
3  Kirkon kohdalla hanka/at tasoerot vaativat ympäristön viimeistelyä (mt  104). 
4  Keskustien (mt  104)  miellyttävä tiemiljöö muodostuu perinteisestä rakennuskannasta, kookkaasta paustosta  ja  pen

-sasaidoista  sekä paikoin avautuvista peltonäkymistä.  
5  Selkeät porttikohdat  ja  maamerkit ovat tärkeitä pitkän taajamatien rytmittâ/iä (mt  104). 
6  Tallaantien  (pt 11086)  varressa  on  uutta asuinrakentamista. 
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Erityisesti uusi peltinen hallirakennus  on  näky-
mien kannalta hankalasti sijoitettu  (2).  Kylpylää 

 vastapäätä pellolla  on  kioskirakennus,  jonka 
häiritsevä ulkomainonta ei sovi kylämiljööseen. 
Muutoinkin rakennus  on  ympäristöstään irral-
linen elementti. Taajamaan muodostuu selkeä 
sisääntulo tien noustessa ylemmäs harjun 
rinteelle. Asutus  ja  tiivis tienreunapuusto luovat 
omaleimaisen raittimiljöön, johon liittyvät olen-
naisesti tietä lähellä sijaitsevat rakennukset. 

 Tien  alkujaksolla  on  tiheä reunakasvillisuus, 
jonka kuivunut kuusirivistö  on  uusimisen tar-
peessa  (3).  

Jäsentymätön  kaupan edusta häiritsee taaja-
makuvaa. Myös siihen liittyvä pysäköintipaik

-kana  toimiva sorakenttä vaatii kunnostusta  (4). 
 Näiden jälkeen tiemiljöö jatkuu ilmeeltään yhte-

näisenä. Leimallisia ovat useat kookkaat yksit-
täispuut  ja  puurivit  sekä pitkät pensasistutukset 
tien reunoilla. Erityisesti tien yläpuolelle sijoit-
tuu useita vuosisadan vaihteen pieniä puura-
kennuksia, jotka ovat tärkeä  osa  tiemiljöötä. 

 Taajaman pohjoisosan raitilta avautuu yksi laaja 
näkymä kaakkoon viettäville pelloille  ja  järvelle. 
Näkymän kohdalla tien alapuolinen rinne  on 

 erityisen jyrkkä. Myöhemmin järvinäkymä pil-
kottaa tielle  vain  puuston lomitse  (5).  Ongel-
mallisia ovat lähellä tietä sijaitsevat rakennuk-
set, jotka ovat useita metrejä tien tasoa alem-
pana. 

Taajaman pohjoisosan raittijakso päättyy yhtä 
selvästi kuin  on  alkanutkin.  Komea vaahtera 
muodostaa porttikohdan tien yläpuolelle. Reu-
navaikutelmaa vahvistaa tien alapuolella olevan 
tontin selkeä reunakasvillisuus pihan  ja  pellon 
välissä  (6).  Tiiviiden raittijaksojen  välille  jää  
maaseutumainen tieosuus,  jolta  aukeaa näky-
mä peltomaisemaan  ja  jonka ainoa asuinraken-
nus  on  Pukkilan tilakeskus.  Erityisesti tilan 
nykyisin työkeskuksena toimiva komea  navetta 

 on  merkittävä tiemiljöössä  (7).  

Myös taajaman eteläosan raittijakso alkaa 
selväpiirteisesti huoltoasematontin kasvillisuu-
den muodostaman maisemarajan ansiosta  (8). 

 Muutoin huoltamon pihan  ja  tien rajaus  on  liian 
avoin  ja  jäsentelemätön. Tiejakson  alkupäässä 
tien yläpuolisten tonttien kasvillisuus muodos-
taa väljemmän reunan kuin tien alapuoli, jossa 
jatkuu tiivis reunakasvillisuus. Ylärinteessä 
kohoaa taajaman ainoa, melko hyvin ympäris-
töönsä sopeutuva kerrostalo  (9).  Sen  kohdalta 
avautuu näkymä viljelysmaisemaan. Paikoitel- 

len piha-alueet viettävät tieltä taloon päin.  

Tien  kaartuessa  tulee näkyviin kylän keskeinen 
maamerkki, kirkko, tien päätteenä. Kauniin  mil-
jöön  muodostaa vanha pankkirakennus  ja sen 

 edessä kasvava lehmusrivi  (10).  Sen  viereen si-
joittuneen kaupan, varaston  ja  huoltoaseman 
pihat erottuvat liian avoimina eikä tien  ja  pihan 
rajaus jäsenny. Samalla kohtaa aukeaa jälleen 
näkymä avomaisemaan. Kirkonmäki hautaus-
maineen muodostaa liikerakennusten jälkeen 
kylän keskipisteen  ja  maamerkin  (11).  Kirkon 
alapuolelle sijoittuvien vanhojen liikerakennus-
ten piha-alueet  ja  tasoerot ovat ongelmakohta, 
samoin niiden vieressä oleva epämääräinen 
pysäköintialue. Edempänä raitin alapuolella  on 

 lasten  leikkipaikka,  jonka vieressä oleva  notko 
 on  yllättävästi istutettu männyillä. Tietä selväs-

ti matalammalle tasolle  jää  vielä seuraavakin 
pihapiiri. 

Kirkon jälkeen tien yläpuolella jatkuu pienimuo-
toinen, puisten asuinrakennusten  ja  tiiviin reu-
nakasvillisuuden muodostama  miljöö,  tien ala-
puolelle sijoittuu enim mäkseenliikerakennuksia. 
Tallaantien  (pt 11 086)  risteyksessä  on  puinen 
kunnantalo. Tiemiljöö muuttuu jälleen asutus-
painotteiseksi risteyksen jälkeen, poikkeuksena 
risteyksestä nousevan mäen päällä kohoava 
seurantalo.  Talon  edusta  on  laajaa sorakenttää, 
joka vaatii harkittua reunaistutusta  (12).  Mäen 
päältä kirkko erottuu tienäkymän päätteenä 
etelästä tultaessa. Seurantalolta eteenpäin 
asutus jatkuu hieman väljempänä koostuen 
pääasiassa sodanjälkeisistä rakennuksista. Silti 
tiiviitä reunaistutuksia  on  tien varressa useissa 
kohdin. Raitin loppupäässä ovat uusi  ja  vanha 
paloasema sekä linja-autotalli, joka sijaitsee ai-
van kiinni tiessä. Uuden paloaseman eteen  on 

 jäänyt hoitamaton tienpenger  (1 3). Tie  alkaa 
voimakkaasti nousta harjun rinteelle  ja osa 

 asuinrakennusten pihoista  jää  tientason  alle 
 (14).  Tiivis pensasaita suojaa kuitenkin pihoja. 

Mäki  ja  asutuksen loppuminen muodostavat 
selkeän päätteen raitille. 

Ongelmakohdat: 
- Pusikoitunut  tien piennar 
-  Maisemassa irrallinen kioski mainoksineen 
- Järvinäkymän peittävä ruma peltihalli  (2)  
-  Kuivunut kuusirivi  (3)  
-  Tien  tasoa alempana olevat pihat  ja  rakennuk-
set 
- Jäsentymätön  kaupan piha  ja  pysäköintialue 
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Taajaman  tie  verkko, liikenneolosuhteet  ja  ongelmakohda  t  (Merkin tOjen selitykset liitteessa).  

pt 11 085:n  risteyksessä  (4)  
-  Tien  alapuolinen  jyrkkä rinne  (5)  
-  Huoltoaseman jäsentymätön piha  (8)  
- Jäsentymätön  kaupan, varaston  ja  huolto-
aseman edusta  (11)  
-  Kylän ilmeeseen sopimattomat kaide  ja  pysäk-
kikatos  sekä tiehen suoraan liittyvät vanhojen 
liikerakennusten edustat 
-  Epämääräinen pysäköintialue 
- Seurantalon  avoin  ja  jäsentymätön  piha-alue 

 (12)  
- Hoitamaton  rinne paloaseman edessä  (13)  

Nummijärvi-Arpalahti  Pt 11085  Nummi-

järven  tie 

Tie  liittyy Karjalohjan läpi menevään maantie- 
hen 1 04  taajaman pohjoispäässä, kaupan ris- 
teyksessä.  Tie  nousee harjun yli jatkaen pohjoi- 

seen.  Sen  alkupäähän sijoittuu hieman asutusta 
 ja  harjun päällä oleva urheilukenttä. Porttikohta 

taajamaan muodostuu kentän kohdalla. 

Ongelmakohdat: 

-  Harjun laella tehty, tiehen rajoittuva avohak-
kuu  on  tiemiljöössä  lievä maisemahaitta  (15).  

Tallaan  pt 11086  Ta/laantie 

Tallaantie erkanee pääraitista kunnantalon 
 kohdalla.  Sen  tuntumaan  on  sijoittunut run-

saasti uutta asutusta  ja  tien viereen  on  jo  ra-
kennettu erillinen kevyen liikenteen raitti  (1 6). 

 Raitti  sopeutuu hyvin ympäristöönsä, mutta 
välikaista vaikuttaa liian avoimelta ilman istu-
tuksia. Asutuksen lomasta avautuu yksittäisiä 
näkymiä viljelysmaisemaan. Porttikohta 
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Tie  _______ _____ ______ _____________  ______  

Yleisen  Ajoradan Kevytlilk.  Kevyt  Ilik.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  ___________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

104 4.49 7.0  Sisnauha/Siskaava  0 69 1 0  Seututie  50, 60 

11085 0.70 5.0  -  0 0 0 0  Yhdystie  60 

11086 0.90 6.0  -  27 59 0 0  Yhdystie  taajama  50, 60  

Yht./keskim.  6.09 6.6 4 60 1 0  

Liikenne Henkilävahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
__________ _______ ________ _________ _________ _________ _________ ___________________ __________ tallennetut  

Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  onnettomuudet 
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1 993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./loomilj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

104 1487 1892 8.0 2 2 1 16.4 0.09 4 

11085 417 531 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11086 196 294 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1173 1499 7.4 2 2 1 15.3 0.07 4  

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus. 

taajamaan muodostuu, kun  tie  kaartaa pienen 
kukkulan, jolla  on  vanhaa asutusta  ja  tiivistä 
reunakasvillisuutta  (1 7).  Kukkulan toisella puo-
lella tieltä aukeaa näkymä taajaman eteläpuoli-
selle peltoalueelle. Kukkulan kohdalla myös 
kirkko näkyy tienäkymän päätteenä. 

Ongelmakohdat: 

-  Kevyen liikenteen välikaistan avoimuus  (16)  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Taajaman läpi kulkee maantie  104.  Sen  var-
teen sijoittuu nauhamaisesti asutusta  ja  palve-
lutoimintoja  molemmin puolin tietä. Maantien 

 1 04  liikennemäärä  on  noin  1 500  autoa vuoro-
kaudessa  ja  nopeusrajoituksena  on 50 km/h.  

Kevyen liikenteen olosuhteet ovat turvattomat. 
Vuosina  1 989-1 993  sattui taajamassa kaksi 
poliisin tietoon tullutta, henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta. Näistä yksi oli kuole-
maan johtanut suojatiellä sattunut jalankulkuon-
nettomuus Passinkujan  kohdalla. Toinen hen-
kilövahinkoon johtanut onnettomuus sattui  Uni-
on-huoltamon  kohdalla, jossa henkilöauto suis-
tui tien reunassa kävelleen jalankulkijan päälle. 

Kevyen liikenteen asema paranee oleellisesti, 
kun kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
aloitetaan vuonna  1 995.  Tämä laskee erityi-
sesti nopearytmisemmän läpikulkuliikenteen 
nopeutta samalla parantaen kevyen liikenteen 
turvallisuutta. Maantien  1 04  liikennejärjestelyt 
tuleekin toteuttaa siten, että kevyen liikenteen 
turvallisuus  on  lähtökohtana (esim. autoliiken-
teen nopeutta hidastavat ratkaisut ennen suo-
jateitä). Kevyen liikenteen järjestelyjen toteut-
taminen Karjalohjalla  on  vaativaa, koska nykyi-
nen rakennuskanta  ja  tontit  sijaitsevat tien 
välittömässä läheisyydessä. Maasto-olosuh-
teista johtuen kevyen liikenteen ëritasoristeämi-
siä  on  vaikea toteuttaa siten, että niitä käytet-
täisiin. Tiemiljöön säilyttämisen  ja  väylien 
rakentamisen välinen ristiriitatilanne vallitsee 
useissa kohdissa. 

Karjalohjan rakennuskaavassa  on  myös tieva-
raus ohikulkutielle. Varaus  on  osittain purettu 
eikä sitä  tulla  toteuttamaan. Maasto-olosuh-
teista johtuen maantien  1 04  läpikulkuliikenne 

 jäänee pysyvästi kulkemaan Karjalohjan taaja-
man läpi. 
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YMPÄRISTÖTEKIJÄT 	 26  Linja-autotalli aivan tien vieressä, uusi paloasema. 

Pohjavesi 	 TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Taajama-alue sijoittuu soraharjulle, joka  on 
 määritelty  I  luokan pohjavedenmuodostumisalu-

eeksi. 

Miljöösyistä  ei kevyen liikenteen väyliä raken-
nettaessa ole tarkoitus tehdä pohjaveden suo-
jausta muualla kuin tarvittavilta osin purkuojien 
varsilla. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Pohja-Sammatti maantien  1 04  parantaminen 
taajamatieksi Karjalohjan kirkonkylän kohdalla 
(rakennussuunnitelma), Uudenmaan tiepiiri 

 1995.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Nuori koivikko.  
2  Nuoria tervaleppiä tien reunaistutuksena.  
3  Kapea näkymä järvelle; ruma peltirakennus peittää 
suurelta osin.  
4  Korjattu varastorakennus  2  metriä tien ajoradasta.  
5  Jyrkkä rinne tien alapuolella.  
6  Asumaton  pieni rakennus tien alapuolella. Purettava? 

 3  Puuston välistä pilkottaa järvinäkymiä.  
8  Rakennus useita metrejä tien alapuolella.  
9  Koivuvaltaista  metsää.  
10  Selkeä kasvillisuuderi muodostama asutuksen  ja  pellon 

välinen reuna.  
11  Korjattu  navetta,  nykyään työkeskuksena.  
12  Pieni koivurivi muodostaa hyvän reunavyöhykkeen 
pellolle.  
1 3  Kerrostalo  
14  Maanpinta  viettää rakennukseen päin.  
1 5  Kirkko alkaa näkyä tien päätteenä.  
16  Vanha pankkirakennus, jonka edessä lehmusrivi.  
1 7  Peruskorjattu  rakennus, karaattilevy ei sovi ympäris-
töön.  
18  Leikkipaikka.  
19  Mäntyistutus painanteessa.  
20  Piha tietä matalammalla tasolla.  
21  Kirkko näkyy taajamaan tultaessa.  
22  Kirkko näkyy tien päätteenä.  
23  Omenapuita.  
24  Nuoria lehtikuusia.  
25  Alueen pihat tien tasoa alempana. 

Merkittävin tiemiljäöseen vaikuttava raken-
nushanke  on  kevyen liikenteen väylän rakenta-
minen mt:n  104  varteen, jonka  on  tarkoitus 
alkaa  1 995.  Tässä yhteydessä toteutetaan 

 mm.  liikerakennusten pihojen jäsentäminen  ja 
 erottaminen itse tiestä. Tiemiljöön kokonaisvai-

kutelman säilyttäminen edellyttää väylän raken-
tamiselta varovaisuutta. Tiiviit kasvillisuuden 
muodostamat reunavyöhykkeet olisi pyrittävä 
säilyttämään erityisesti,  jos  ne käsittävät koo-
kasta  puustoa. 

Ongelmakohtia  ovat osuudet, joissa tien ala-
puolinen rinne  on  jyrkkä  ja  rakennukset jäävät 
tietä alemmas.  Koko  raitin  osuudella tien nykyi-
nen tasaus olisi säilytettävä  ja  vältettävä avo- 
ojia. 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen paran-
taa ratkaisevasti liikenneturvallisuutta. Jatkos-
sa  on  silti syytä seurata kevyen liikenteen yli-
tyskohtien turvallisuutta  ja  ajoneuvojen no- 
peuksia. Ajonopeuksien alentamista esimerkiksi 
suojateitä korottamalla saattaa olla tarpeen.  

1  Kioskin  lähistölle tulisi tehdä puuryhmäistu
-tus,  joka sitoo rakennuksen paremmin maise-

maan.  

2  Kuivunut kuusirivi tulisi korvata uudella reu-
naistutuksella.  

3,8,14 Tien  tasoa alempana olevien pihojen  ja 
 rakennusten asemaa ei saisi enää heikentää 

kevyen liikenteen järjestelyissä. Tärkeää  on 
 huolehtia riittävistä suojaistutuksista  ja  vesien 

poisjohtamisesta.  

4  Laaja risteysalue, siihen liittyvät piha-alueet 
 ja  paikoituskenttä  tulisi jäsennellä selkeästi 

erillisiksi  ja  ympäristön ilmettä pehmentää istu-
tuksin.  

5  Kulmakujan  liittymässä tulisi näkemää paran-
taa pensaistoja varovasti avaamalla  ja  odotusti-
laa  korottaa.  

6  Tienvarsi  tulisi säilyttää avoimena raivaamalla 
taimistot. Muutama puuryhmä voi säilyä. 
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NÄKYMÄ OSUUSKAUPAN KOHDALTA LÄNTEEN 
NYKYTILANNE  

' 	 / .••  
NÄKYMÄ OSUUSKAUPAN KOHDALTA LÄNTEEN 	 -, 	 - 	 ' 

SUUNNITELMA 	 '- 

Ote Karjalohjan kevyen liikenteen väylän suunnitelmasta.  

7  Huoltoaseman piha-alue tulisi erottaa ajora-
dasta istutuskaistalla.  

8,9,10,11  Liikerakennusten piha-alueille tulisi 
tehdä  selvät  liittymät  ja  erottaa pihat ajora-
dasta välikaistoin  ja  istutuksin.  Ympäristöön 
sopimattomat kaide  ja  pysäkkikatos  tulisi kor-
vata paremmilla. Liittymää tulisi kaventaa  ja  jä

-sennellä.  Avointa maaluiskaa tulisi siistiä  ja 
 maisemoida istutuksin.  

1 2  Kirkon luota laskeutuvat portaat tulisi sovit-
taa osaksi jalankulkureittejä.  

1 3  Kunnantalon  liittymää tulisi hieman kaven-
taa  ja  viheraluetta  lisätä.  

1 4  Pihan  ja  tien rajausta tulisi tehostaa istutuk
-sin. 

1 5  Välikaistaa  tulisi maisemoida istutuksin.  

1 6  Seurantalon  edusta-aluetta tulisi jäsentää  is
-tuttamalla puurivi  tien  ja  kentän väliin.  

1 7  Paloaseman edessä oleva rinne tulisi istut-
taa pensailla. 
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SAM  MATTI  
Maisemamaakunta: 
Kiskon-Vihdin järviseutu 

Yleiset tiet: 
Pohja-Sammatti mt  1 04  Lönnrotintie  
Lohja-Sammatti mt  1 070  (mt  1 07) 

 Lohilammen  Pt 11091  
Leikkilän  Pt 11 093  

Asukkaita taajamassa  500. 

1  V//s tokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI  

MAANKAYTTÖ  

Sammatti  on  nauhamaisesti pääteiden  varsille 
levittäytynyt maaseutumainen kirkonkylä, joka 

 on  säilyttänyt pienimittakaavaisen ilmeensä 
huolimatta melko vilkkaasta uudisrakentami-
sesta. Palvelut keskittyvät taajaman pääväylän, 
Lönnrotint/en (mt  1 04),  varteen lukuunottamat-
ta kotitalousoppilaitosta, joka sijaitsee  pari  

kilometriä keskustasta itään. Taajamarakenne 
levittäytyy melko laajalle alalle, mutta  sillä  on 

 selkeä keskipiste kirkon  ja  kauppojen kohdalla. 
Teollisuus  on  keskitetty keskustan poh-
joisosaan. 
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Kaa yb  taajaman maankàytös  tä 1994  (Merkin tOjen se/it ykse  t  liitteessä). 

Kaavatilanne: Sammattiin  laaditaan parhaillaan 
yleiskaavoja. Rakennuskaavat  on  tarkistettu 
vastaamaan  LOnnrotintietä  varten laadittua 
parantamissuunnitelmaa  ja  ne ovat muutenkin 
ajan tasalla. Taajaman kasvusuuntia ovat  Leik-
ki/äntien  varsi  (pt 11 093)  sekä  Lönnrotintien 
(mt  1 04)  länsipuoli. LOnnrotintien  itäpuolella ra-
kentamista halutaan rajoittaa  ja  säilyttää perin-
teiset viljelynäkymät myös ydinkeskustassa. 

LOnnrotintie  palvelee sekä kirkonkylän pääraitti-
na että läpiajoväylänä. Nauhamaisen taajamara-
kenteen vuoksi pääväylille ohjautuu runsaasti 
kevyttä liikennettä  ja  se  tulee edelleen lisäänty-
mään, koska pääkasvusuunta  on  keskustan 
pohjoislaidalla. Liikenteellisesti edullisin laa-
jenemissuunta olisi keskustan länsipuoli, josta 

 on  lyhyet yhteydet kouluun  ja  kauppoihin. 

Sammatin  runsaan  loma-asutuksen vuoksi 
liikennemäärät keskustassa ovat kesäaikaan 
huomattavasti talvikautta suuremmat. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkylä sijoittuu  Il  Salpausselän  ja  Kirmus-
tenjärveen rajoittuvan viljelylaakson saurnakoh-
taan.  Kirkon sijainti korostaa näiden maiseman 
peruselementtien rajaa. Maiseman yleisilme  on 

 rauhallinen: Harju  on  muodoiltaan loivapiirtei-
nen  ja  sitä ympäröivät tasaiset hiekkavaltaiset 
lievealueet, jotka ovat asumiselle erityisen 
edullisia. Savivaltaiset viljelyalueet  on  säilytetty 
rakentamattomina jopa aivan taajaman keskus-
tassa. Avoimet viljelynäkymät ovatkin erityisen 
arvokkaita muuten metsävaltaisessa maisemas-
sa. Paikoin  on  laajoja soranottoalueita, mutta 
ne jäävät tiemaisemissa piiloon.  Harvat  
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Kaa yb  taajaman  maisemaraken teesta  (Merkin  tôjen  selitykset liitteessä).  

kallioharjanteet  ovat pienialaisia. Tiestö noudat-
taa hyvin maiseman peruslinjoja lukuunotta-
matta joitain jäykän suoraviivaisia osuuksia. 
Tiemaisemassa arvokkaita elementtejä ovat 
rakennetut, raittimaiset miljööt, hyvä tienvarsi-
puusto  ja  muutamat kauniit viljelynäkymät. 

KULTTUURIHISTORIA  

Sammatin  kirkonkylän kulttuurimaisema  on 
 määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi ympä-

ristöksi. Puinen, lounaissuomalaista tyyppiä 
oleva pitkäkirkko  on  rakennettu  1 754-55 (M.-
Jöransson). Tien  vieressä oleva kellotapuli  on 

 vuodelta  1 763 (E.Stenström).  Kirkon kupeessa 
 on  vanha pitäjänmakasiini vuodelta  1 804. 

Kirkkomaisemaan  liittyvät myös Sammatin 
vanha pappila  ja  nykyisin kirjastona toimiva 
vanha kansakoulu vuodelta  1 868.  Kirkonkylän 

asutus sijoittuu nauhamaisesti vanhan maan-
tien varteen. Kylän toisessa päässä oleva kun-
nantalo  on  vuodelta  1 908  (Rakennettu kulttuu-
riympäristö,  1 993).  

Kirkon pohjoispuolinen kulttuurimaisema  on 
 rajattu myösseudullisesti kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaaksi miljöökokonaisuudeksi (Esihisto-
rialliset  ja  kulttuurihistorialliset suojelukoh-
teet,1  976) 

TIEMILJÖÖ  

Pohja-Sam  matti  mt  104  Lönnrotintie  

Lähestyttäessä taajamaa pohjoisesta  tie  kulkee 
metsäisen kangasmaaston poikki. Harvassa si-
jaitsevien tienvarren pihojen kasvillisuus  on 
yksittäispuita tai pensaikkoa,  mutta selvä 
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Taajaman  tiemiljöö, kulttuurihistorialilse  t  kohteet  ja  pohja  vesia/uee  t  (Merkin  tójen  selitykset 

 tutte essä).  

puutarhakasvillisuus  puuttuu tältä tieosalta  (1). 
 Taajaman sisääntulo muodostuu tiiviisti raken-

netun alueen rajaan  (2). 

Sisääntulokohdasta eteenpäinkin tiemiljöötä 
 leimaa sulkeutuneisuus  ja  paikoin umpeen 

kasvanut piennarkasvillisuus  (3).  Järven lähei-
syys ei näy tielle avomaiseman  ja  näkymien 
epäjatkuvuuden vuoksi. Arvo kkain tiemiljöö-
osuus sijoittuu kirkon  ja  sitä edeltävän kulttuu-
rimaiseman läheisyyteen. Kirkkoa vastapäätä 
oleva laaja pysäköintialue  ja  jäsentymätön 

 liikkeen edusta ovat maisemahaittoja. Vanhat 
puurakennukset muodostavat tielle porttikohtia 
yhdessä tiiviin puutarhamaisen reunakasvilli-
suuden kanssa. Erityisesti vanha kansakoulu  on 
tienäkymien  kannalta merkittävä rakennus  (4). 

 Kirkko, kellotapuli, pitäjänmakasiini  ja  kiviaita  

ovat olennaisia tieympäristön osia  (5).  Niiden 
jälkeen tiemiljöö muuttuu jälleen sulkeutuneeksi 

 ja  kasvillisuuden rajaamaksi. Kookasta tienvar-
sipuustoa kohoaa Ilikerakennusten pihoilla.  

Tien koillispuolen rinteessä on  minigolf  kenttä  ja 
 vastakkaisella puolella liikerakennusten edessä 

laaja keskustan ilmettä häiritsevä asfalttialue 
 (6).  Kunnantalo sijaitsee näiden läheisyydessä 

hieman hankalasti tien alapuolisessa rinteessä. 
Kunnantalon  ja  viimeisten asuinrakennusten jäl-
keen keskustajakso loppuu  ja  tie  muuttuu taas 
metsämaisemien reunustamaksi  (7).  

Tiivis kyläraitti muodostuu vielä maanteiden 
 1 04  ja  1 070  risteykseen, josta  tie  jatkuu ete-

lään Lohjalle sekä länteen Karjalohjalle. Risteys- 
alueelle sijoittuu useita vanhoja puisia 
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2  V/is tokuva taajamas ta,  numeroin  ti  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Lönnrotintien (mt  104)  kaakkoispäätä  rajaavat  tu v/it  puun  vit.  
4  Muutamat laajat piha-alueet hajottavat muuten pienimittakaavaista  ja  viihtyisää 1/ikekeskusta (mt  104). 
5  Kirkko kohoaa maamerkkinä Lönnrotintien (mt  1041  varressa.  
6  Lönnrotintien (mt  104)  luoteispää  on  tiivistä  ja vi/ht yisää raittia,  johon kaavailtu kevyen liikenteen väylä tulee sopeuttaa 
erityisellä varo vaisuudella. 
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Taajaman  tie  verkko, Ilikenneolosuh  teet ja ongelmakohdat  (Merkin tjen selitykset liitteessä). 

asuinrakennuksia  sekä tietä reunustavia kuusiri-
vejä  (8).  Tämän porttikohdan jälkeen  tie  nousee 
metsäiselle selänteelle, jonne sijoittuu enää 
tiepiirin varikko ennen tarkasteltavan jakson 
loppumista  (9).  

Ongelmakohdat: 
-  Sulkeutunut  ja  pusikoitunut tiemaisema  tont-
tien reunoilla tien pohjoispäässä  (1, 3)  
-  Liikerakennusten avoin asfaittiedusta,  mini-
golf  kenttä  (6)  
-  Liian avoin pysäköintialue kirkkoa vastapäätä 
- Tielaitoksen varikko 

Lohja -Sam  matti  mt  1070  

Tie on  linjaukseltaan  suora  ja sen  ilme sulkeu- 
tunut.  Sen  varteen sijoittuu uudehkojen omako- 
titalojen nauha-asutusta. Omakotitalojen  pen- 

sasaidat  antavat tiemiljöölle siistin yleisilmeen 
 (10).  Asutus harvenee selvästi ennen tiejakson 

loppumista. Maisemallisia ongelmakohtiatiejak-
solla ei ole. 

Leikkilän  pt 11 093 

Tie on  suoraviivainen  ja  ilmeeltään sulkeutunut. 
 Tien  pohjoislaitaan  on  rakennettu erillinen kevy-

en liikenteen väylä, jonka jäykkä linjaus tekee 
tiemiljöön raskaaksi  ja  perinteisässä taajamaku

-vassa  vieraaksi  (11).  Kesällä  1 994  tien ilmettä 
 on  pehmennetty istuttamalla välikaistaan  puu- 

ryhmiä. Tietä ympäröi väljä omakotitaloasutus, 
mutta varsinaista raittimiljöötä ei muodostu.  

Ongelmakohdat: 
-  Kevyen liikenteen väylän välikaistassa  on 

 tarpeettoman syvä avo-oja.  
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YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohja vesi 

I  luokan pohjavedenmuodostumisalue kattaa 
 koko  tarkastellun  taajama-alueen laajentuen 

päätien eteläpuolelle sekä taajaman itä-  ja 
 länsipuolille.  

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Pohja-Sammatti maantien  1 04  parantaminen 
taajamatieksi Sammatin kirkonkylän kohdalla 
(tiesuunnitelma), Uudenmaan tiepiiri.  
Em.  rakennussunnitelman  laatiminen keväällä 

 1995.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Ojia kaivettu tien molemmin puolin  
2  Avohakattu  alue,  taimettumassa, pusikkoa  
3  Nuorta  lehtipuustoa  
4  Tulotie  tähän saakka sulkeutunut, talot  pusikoiden  ja  
metsiköiden  takana, ei  puutarhamaisia  pihoja  
5  Avoin piha,  omenapuita  
6 Tie  hieman korkealla ympäristönsä nähden  
7  Epämääräistä  pusikkoa  
8  Koivuntaimikko (avoinl  
9  Avoin  kailloalue  
10  Mökki  notkossa  tien suhteen  
11  Avoin piha, ei  suojaistutuksia  
12  Sekametsää: ku,  ko  +  va  
13  Orapihlaja-aita talojen edessä,  osa  pihoista  hieman 

 notkossa  tien suhteen.  

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Sammatissa  on  tarkoitus kesällä  1 995  rakentaa 
kevyen liikenteen väylä  LOnnrotintien (mt  1 04) 

 ja  maantien  1 070  varteen  ja  tehdä siihen liit-
tyvät keskustan saneeraustoimet. Väylät  on 

 tarkoitus sovittaa miljööseen kasvillisuutta 
säästäen  ja  ilmeeltään vaihtelevina. Samalla  on 

 mandollista jäsennellä liian laajoja liikkeiden 
edustoja  ja  maisemoida  niitä istutuksin.  

1 Tien  reunakasvillisuutta  tulisi harventaa  ja 
 säästää kookas puusto kevyen liikenteen väy-

län rakentamisen yhteydessä. Väylän rakenta-
minen edellyttää myös uusia istutuksia tiemil-
jööseen. Tiejakson luonnetta taajaman sisään-
tulona tulisi pyrkiä korostamaan esimerkiksi 
käyttämällä puuriviä välikaistan istutuksena.  

2  Alueella  on  arvokasta tienvarsipuustoa  ja  yh-
tenäisiä pensasaitoja, jotka olisi suositeltavaa 
säilyttää kevyen liikenteen väylän rakentamisen 
yhteydessä. Tiemiljöön kannalta olisi tärkeää, 
että pienet avonaiset pellot säilyvät rakenta-
mattomina. Tiemiljöö  on  jo  nytkin hyvin sulkeu-
tunut ympäröivästä maisemasta.  

3  Kirkkoa vastapäätä sijaitseva avoin sorakent
-tä  vaatisi jäsentävää istutusta, joka erottaisi 

 sen  tiemiljööstä.  Liikkeen piha kaipaisi jäsente-
lyä. Keskeisen sijaintinsa puolesta alue sopisi 
torin  tai  tapahtuma-aukion paikaksi.  

4  Avoin alue,  jolle  sijoittuu minigoif, vaatisi 
jäsentämistä tiealueesta istutuksin.  

5  Avoin asfaittialue liikerakennusten edustalla 
tulisi jäsentää erilliseksi alueeksi tiestä. Alue 
vaatisi kokonaisvaltaista suunnittelua. Liikaa 
väljyyttä voisi vähentää lisärakentamisella  ja 

 ma  i  se  moi  n  nilla.  

6  Kunnantalon  viereisen pysäköintialueen  por
-rastamista  maaston mukaan tulisi harkita, 

varsinkin  jos sen  viereen rakennetaan uutta 
pysäköintitilaa. Pysäköintialueet tulisi erottaa 
tiealueesta matalin pensasistutuksin.  

7  Liikerakennuksen  tielle aukeava piha tulisi 
erottaa tiealueesta pensasistutuksin.  

8  Puukujanteen  tiivis ilme tulisi väyliä rakennet-
taessa säilyttää korvaamalla poistuva puusto 
riittävillä istutuksilla.  

9  Tiepiirin varikko tulisi maisemoida tien puolel-
ta.  

1 0 Tien  ilmettä tulisi pehmentää lisäistutuksin 
 ja  muotoilla avo -ojat  loivemmiksi. 
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NUMMI  
Maisemamaakunta: 
Kiskon-Vihdin järviseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki-Turku  Vt  1  
Nummi-Heijala mt  1 25  Nummentie-Riikantie  
Nummen  maantie mt  1251  Nummentie (eteläpää) 

 Nummen  kirkkotie mt  1 252  

Asukkaita taajamassa  550. 

1  Vilstokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ  

Nummen  kirkonkylä sijoittuu valtatie  1:n  tuntu-
maan, Nummenjoen molemmin puolin.  Num-
mentie (mt  1 25) on  taajaman pääväylä, jonka 
varressa sijaitsevat kaupalliset palvelut pääosin 
joen eteläpuolella  ja  julkiset palvelut  sen  poh-
joispuolella. Aivan ydinkeskustassa  on  jäljellä 
useita vielä toimivia tilakeskuksia  ja  niille vasta 

painona  uutta, rivitalovaltaista asuinrakentamis
-ta.  Nummentien  (eteläosalla mt  1 251)  lisäksi 

keskustasta  on  valtatielle  kaksi liittymää  Ri/kan-
tien  (mt  1 25)  kautta. Taajamarakenne valtatien 
pohjoispuollella  on  melko yhtenäinen, mutta 
rakennusryhmiä sijoittuu irrallisesti myös val-
tatien eteläpuolelle. Koulukeskus  ja  kirjasto, 
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Kaavio taajaman maankäytöstä  1994  (MerkintOjen  selitykset liitteessä). 

jotka palvelevat myös Saukkolan asukkaita, 
sijaitsevat valtatien eteläpuolella noin kilometrin 
päässä ydinkeskustasta kaakkoon. 

Kaavatilanne:  Nummelle ei ole laadittu yleiskaa
-voja.  Rakennuskaava  on  lähes kokonaisuudes-

saan vanhentunut  ja  vaatii perusteellista uudis-
tamista. Kaavassa varattu itäpuolinen ohikulku

-tie  ja  eritasojärjestelyt  valtatie  1:n  liittymissä 
eivät vastaa nykysuunnitelmia. Nummentien 
linjaus sekä joen etelä- että pohjoispuolella  on 
taajamankuvalle  väkivaltainen. Uusia rakenta-
misalueita kaavassa  on  niukasti. Tärkein laa-
jenemissuunta  on  pohjoiseen. Myös koulun 
mäelle valtatien eteläpuolelle  on  osoitettu lisää 
asuinrakentamista. Työpaikkarakentamiselle ei 
juurikaan ole aluevarauksia. 

Koulujen sijoittuminen keskustasta erilleen 

valtatien vastakkaiselle puolelle  on  vakava 
taajamarakenteellinen ongelma. Asutuksen 
lisääminen koulun suunnalla  tai  muualla valta-
tien eteläpuolella ei ole perusteltua.  Nummen- 
tien  eteläpää (mt  1251)  valtatieltä  Riikantielle 
saakka  on  liikenteen pullonkaula, jossa ajoneu-
vot  ja  kevyt liikenne sekoittuvat kapealla raken-
nusten  ja  kuusiaitojen rajaamalla kujalla.  Ny

-kysuunnitelmien  mukaan valtatie  1  rakennetaan 
moottoritieksi nykyistä linjausta etelämpää  ja 

 samalla vedetään uusi yhdystie  Nummen  kou-
lunmäen  itäpuolelta Heijalantielle (mt  1 25). 

 Toteutuessaan järjestely vähentäisi läpiajoa 
 Nummen  keskustan kautta, parantaisi liikenne-

turvallisuutta koulun vaiheilla  ja  loisi edellytyk-
siä taajaman kehitykselle. 
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Kaa vio  taajaman maisemaraken teesta (Merkin tOjen se/it ykse  t  Iiitteessà). 

MAISEMATEKIJAT 
	

KULTTUURIHISTORIA 

Nummi  on maisematekijöiltään  rikas ja  moni-
muotoinen. Taajama  on  syntynyt kohtaan, 
jossa harjukumpareet rajoittuvat Nummenjo

-keen  ja  Pitkäjärveen.  Järvi  jää tiemaisemissa 
 piiloon, mutta jokimiljöö  on  arvokas  tie-

maisematekijä.  Keskustan itäpuolella levittäy -
tyy valtakunnallisesti arvokas Nummenjoen 
viljelylaakso  ja  lounaispuolella Pitkäjärveen 

 yhtyy vaatimattomampi Hämjoen laaksopainan-
ne. Valtatie  1:n  eteläpuolella avomaisemia 
kehystää selkeärajainen moreeni/kallioselänne. 
Myös keskustan koillislaidalla metsäselänteen 

 raja on  erityisen selkeä  ja  kaunis  ja  tiestö seu-
raa esimerkillisen hyvin maiseman rajakohtia. 
Taajaman sisällä kohoavat yksittäiset kaI-
liomäet tuovat oman lisänsä vaihtelevaan mai-
semakuvaan. 

Kirkonkylän itäpuolella sijainneen kuivatun 
Hyvelänjärven pelloille sijoittuu useita kivikauti

-sia  asuinpaikkoja. Hyvelänjärvi kuivatettiin 
 1 800-luvulla, jolloin myös Pitkäjärven pintaa 

laskettiin kahteen otteeseen (Länsi-Uudenmaan 
kulttuurimaisemainventointi,  1 990).  

Kirkonkylä  on  määritelty valtakunnallisesti 
arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.  Nummen 

 kivikirkko  on  rakennettu vuonna  1 822.  Tasa- 
vartiseen ristikirkkoon liittyy harmaakivinen 
torni, jonka lyhtyosa  on  puuta. Kirkkoa ympäröi 
laaja hautausmaa. Vanhempi hautausmaa  on 

 vanhan kirkonpaikan kohdalla.  Sen  vieressä  on 
 kaksi pitäjänmakasiinia vuosilta  1 754  ja  1 850. 

 Samaan kokonaisuuteen liittyy Ylhäisten ratsu- 
tila, jonka kaksikerroksinen päärakennus  on 
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Taajaman tiemiljOö, kulttuurihis tor/all/set kohteet  ja  pohja vesialuee  t  (Merkin tOjen selitykset 
liitteessä). 

vuodelta  1 847.  Kirkonkylän rakennuskantaan 
kuuluvat myös entinen apteekki  ja  kunnanlää

-känn  talo sekä nimismiehentalo (Rakennettu 
kulttuuriympäristö,  1 993). 

TIEMILJÖÖ  

Helsinki-Turku  -valtatie sijoittuu  Nummen  kir-
konkylän eteläpuolelle  ja  muodostaa suunimitta-
kaavaisen tieympäristön huoltoasemineen, 
myymälöineen  ja  alikulkuineen.  Vastakohta 
kirkonkylän sisäinen tiestö  on  säilynyt pienimit-
takaavaisena. Rakennukset  ja  tiivis kasvillisuus 
muodostavat rajattua tiemiljöötä  ja  selkeitä 
porttikohtia taajaman sisällä. Kirkonkylän poh-
joisosa  on  uuden rakentamisen leimaamaa. 
Sijainti kandella mäenkumpareella  on  muodos-
tanut taajamalle kaksi keskipistettä.  

Helsinki-Turku  Vt  1  

Laajoja peltoalueita halkovalta valtatieltä avau-
tuu komea näkymä pohjoiseen yli Nummenjoen 
viljelylaakson, mutta itse  tie on  ympäristöstään 
melko irrallinen  ja  sijoittuu paikoin korkealle 
penkereelle  (1).  Erillään kirkonkylän taajamasta 
olevien koulujen kohdalle  on  rakennettu kevyen 
liikenteen alikulku sekä taajamaan johtava 
kevyen liikenteen väylä  (2).  Järjestelyt vaativat 
istutuksia sopeutuakseen maisemaan. Kouluja 
vastapäätä  on  kaunis tilakeskus puukujantei-
neen.  Tien  varteen  on  noussut huoltoasema  ja 

 keramiikkamyymälä  (3).  Ri/kant/en (mt 1 25) 
 kohdalla  on  tien alapuolelle jäänyt autio raken-

nus. 
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2  Viistokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Koulut, kirjasto  ja osa  asutuksesta sijaitsevat  vt  1:n  takana, mistä aiheutuu selvä liikenne turva//isuusriski.  
4  Lâhestymisjakso  (mr  1251)  va/tat/ella  on  erittäin kapea  ja  rakennusten  ja  kasvihisuuden  tiukasti rajaama. Tiemiljöönä 
miellyttävä, mutta liikenteellisesti pullonkaula.  
S  Joen eteläpuoleinen hiikekeskus  on  ilmeeltään liian avoin  ja  jäsentymätön.  Alue kaipaa yleissuunnitelmaa ympäristön 
kohentamiseksi (mt  125). 
6  Jokilaakso  on  taajaman keskipiste  ja  myös tiemaiseman so/mukohta (mli  25).  
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Taajaman  tie  verkko,  Iiikenneo/osuh  tee  tja  onge/makohdat  (Merkin  tOjen  selitykset liitteessä).  

Ongelmakohdat: 
-  Kevyen liikenteen alikulkujärjestelyt, jotka 
vaativat sopeuttavia istutuksia  (2)  
- Lasimyymälän  irrallisuus keskellä pelto- 
maisemaa taajaman toisen sisääntulon varressa 

 (3)  
- Mainostaulut  ja  räikeäilmeiset  rakennukset 
häiritsevät viljelymaisemaa. 

Nummi-Heijala mt  1 25  Nummentie-Rii
-kan  tie 

Tien  alkupää, Riikantie,  on  Nummen  läntinen 
sisääntuloväylä. Valtatieltä  se  nousee matal  alle 

 kumpareelle,  jossa rakennukset  ja  suuret puut 
muodostavat porttikohdan  (4).  Kumpareen 

 takana  tie  laskeutuu pieneen painanteeseen 
noustakseen taajemmin rakennetulle alueelle, 
jonka rakennuskanta  on  yhtenäistä vanhaa 

puurakentamista  ja jolle  ovat leimallisia  kook-
kaat pihapuut.  Tien  eteläpuolelle  on  miljööltään 

 arvokas tilakeskus  (5).  Tieltä avautuu näkymiä 
Nummenjoen jyrkkäpiirteiseen laaksoon ennen 
senloppumistaliikerakennusten muodostamalle 
aukiolle. Tiemiljöönä arvokkain osuus  on  tiejak -
so  laaksopainanteesta  keskustaan  (6).  

Keskusaukion  jälkeen  tie,  nyt  Nummentien  
nimisenä, kääntyy kohti Nummenjoen siltaa. 
Joki kulkee syvällä rotkomaisessa painantees

-sa,  jonka penkalle  on  sijoittunut joitakin vanho-
ja rakennuksia  ja  kookasta  puustoa. Herkkä 
jokimiljöö  on  tien maisemallinen solmukohta 

 (7).  Tienvarren avokallio  on  myös arvokas 
maisematekijä. Joen pohjoispuolella uudisra-
kennusten osuus kyläkuvassa kasvaa  ja  tie- 
miljöö  on  väljempi,  rakennukset  ja  istutukset 
etäämpänä tiestä.  Tien  länsipuolelle  jää  
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LIIKENNETURVALLISUUS  

Nummen  taajaman sivuuttaa valtatie  1.  Siihen 
liittyy taajaman läpi kulkeva maantie  1 25  sekä 
maantie  1251.  Valtatien  1  liikennemäärä  taa-
jaman kohdalla  on 7300  autoa vuorokaudessa 

 ja  nopeusrajoituksena  on 80 km/h.  Kevyelle 
liikenteelle ei ole järjestetty omia väyliä taaja-
man läpi  kulkevalla  maantiellä.  

Nummen  taajaman keskusta  ja  palvelut sijoittu-
vat valtatien pohjoispuolelle. Valtatien etelä-
puolelle sijoittuvat kuitenkin ylä-  ja  ala-asteen 
koulut sekä niiden yhteydessä sijaitseva kirjas-
to. Koulujen kohdalla  on  alikulkukäytävä (aal-
topeltiputki),  jonka kohdalla  sijaitsevalta  linja -
autopysäkiltä  tapahtuu runsaasti valtatien  
ylityksiä  tasossa.  

Helsinki-Turku  moottoritien  (vt  1)  yleissuunni-
telmassa  on  esitetty  Nummen  taajaman  ohitta

-va  tieyhteys  maantieltä  1 25  moottoritielle. 

Yleissuunnitelman  mukaan moottoritie sijoittuu 
 Nummen  taajaman kohdalla noin neljä kilomet-

riä nykyisestä  valtatiestä  etelään. Vuosina 
 1 989-1 993  sattui taajamassa seitsemän polii-

sin tietoon tullutta, henkilövahinkoon johtanut-
ta  onnettomuutta. 

Valtatien  1/maantien  1 25  liittymässä sattui 
loukkaantumiseen johtanut  peräänajo  ja  valta-
tien  1/maantien  1251  liittymässä loukkaantu-
miseen johtanut  risteämisonnettomuus.  Valta-
tiellä  1  Nummen  kohdalla sattui lisäksi yksi 
vasemmalle kääntyneen pyöräilijän loukkaan-
tumiseen johtanut onnettomuus. Maantiellä 

 1 25  sattui kaksi loukkaantumiseen johtanutta 
onnettomuutta. Toinen oli ennen  Nummenjoen  
siltaa sijaitsevassa ongelmallisessa, jyrkässä 
kaarteessa sattunut yhteentörmäys  ja  toinen  
Rantalantien pysäkin  kohdalla sattunut  jalankul-
kijaonnettomuus.  

Nummen  taajaman  liikenneturvallisuuteen  mer-
kittävin vaikutus  on Helsinki-Turku  moottoritien 
toteutumisella. Tällöin maantien  1 25  kautta 
kulkeva  läpikulkuliikenne  sekä nykyisen valtatie 

 1:n  liikenne vähenevät huomattavasti.  Kiireelli
-sin  liikenneturvallisuustoimenpide  Nummen 

 taajamassa  on  kevyen liikenteen  liikku-
misolosuhteiden  parantaminen. Kevyen  Iliken- 

teen  väylien rakentaminen  ja  vaarallisen koulun  
alikulkukäytävän muutostyöt  edistävät jalan- 
kulki joiden  ja  pyöräilijöiden turvallisuutta oleelli-
sesti. Kevyen liikenteen turvallisuuden  paran

-tamistoimet  eivät ole riippuvaisia moottoritien  
toteutumisajankohdasta. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohja vesi 

Eteläosa  taajamaa  sijoittuu  I  luokan  pohjave-
denmuodostumisalueelle,  jonka  aluerajaus  
jatkuu itään  käsittäen Nummenjoenja  valtatien  
rajaaman peltoaukean.  

Melu 

Koulun kohta  on  luokiteltu  liikennemelun  suh-
teen ongelmalliseksi, mutta sille ei esitetä toi-
menpiteitä (Uudenmaan yleisten teiden ympä-
ristön tila: Melu,  1 994).  Vilkkaasti  liikennöity  
Valtatie aiheuttaa jonkin verran  meluhaittaa 

 koko  taajaman  eteläosalle. 

SUUNNITTELUTILANNE  

Valtatien  1  parantaminen välillä Turun piirin 
 raja-Lohjanharju  (tiesuunnitelma), Uudenmaan  

tiepiiri. Tielain  mukaisen käsittelyn jälkeen 
suunnitelma  on  vahvistamatta  Nummen  taaja-
man kohdalla. 

Valtatien  1  rakentaminen  moottoritieksi  välillä  
Lahnajärvi-Karnainen (yleissuunnitelma),  Uu-
denmaan  tiepiiri  1 993.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1 Tie  korkealla  penkereellä.  
2  Huoltoasema valtatien vieressä.  

3  Autio rakennus tien alapuolella.  
4  Kaunis  avokallio.  
5  Avoin  heinikkoalue,  jossa muutamia nuoria koivuja.  
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Ideakuva  keskustan liikennejärjestelyis  tä. 
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TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1  Koulun kohdalla  alikulkutunnelin  käyttöä tulisi 
pyrkiä lisäämään pysäkki-  ja  väyläjärjestelyin. 

 Samalla  miljöö  tulisi viimeistellä istutuksin. 
Esimerkki järjestelyistä  on  esitetty idealuonnok

-sessa.  

2  Keramiikkapajan  sopeutumista  tie-  ja  kulttuu- 
rimaisemaantulisi  parantaa ympäristönhoidolla.  

3  Kevyen liikenteen olosuhteita keskustassa  ja 
 yhteyttä koululle tulisi parantaa.  Nummentien 

(mt  1 251)  kapea kujanneosuus tulisi joko 
muuttaa hidaskaduksi  tai  vaihtoehtoisesti ra-
kentaa uusi ajoyhteys valtatieltä keskustaan  ja 

 jättää nykyinen raitti kevyelle liikenteelle.  Num-
mentien  varteen tulisi rakentaa pyörätie  Kirkko- 
tien liittymään saakka. Esimerkki järjestelyistä 

 on  esitetty idealuonnoksessa.  

4  Taajaman eteläosan keskipisteeseen  on  muo-
dostunut uuden liikerakentamisen seurauksena 
suuri avoin jäsentymätön piha-alue, jonka kes-
kelle  jää  vielä yksi asuinrakennus pihoineen. 
Alue vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua, 
jossa tutkitaan alueen tiivistäminen lisärakenta-
misella, tiejärjestelyjen muutokset sekä maise-
manhoito.  

5  Jyrkkä mutka tulisi oikaista. Nykyinen ajorata 
voitaisiin kaventaa kevyelle liikenteelle.  

6  Tieltä  on  jyrkkä penger jokeen. Alueella  on 
 tiivis harventamaton kasvillisuus. Alumiinikaide 

ei sovi ympäristöön. Nykyisen kaiteen takana 
 on  vanhaa sortunutta puu-kivipylväskaidetta. 

 Tien  reuna vaatii järeämmän  ja  sopivamman 
 kaiteen, jolloin puustoa voitaisiin hieman  har

-ventaa  ja  avata näkymää joelle.  

7  *  Tien  hoitamaton  reuna-alue tulisi siistiä.  

8  Liikerakennuksen  edustan istutuksia tulisi sel-
keyttää. Kaivotien liittymää tulisi kaventaa  ja 

 jäsennellä.  

9  Jyrkkää mutkaa tulisi hieman loiventaa. 

 1 0  Liittymä valtatielle tulisi katkaista.  

11  Liittymää valtatielle tulisi parantaa odotus- 

tilaa korottamalla.  

1 2  * Tienvarsimainontaa  tulisi vähentää valta-
kunnallisesti arvokkaaksi luokitellun kulttuuri-
maiseman kohdalla.  

1 3  *  Tielle avautuva korjaamon piha-alue, joka 
tulisi jäsentää tiestä istutuksin  ja jolta  tulisi 
muodostaa selkeä liittymä tielle.  



	

Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila. Tiemiljöö maaseututaajamissa,  osa  II. 	 71  
NUMMI.  

a  

	

af', 	- 	-'  
0 	 ,,:- 

eij_p•'  
'3', 	 o1 

"00 	
-2 	 •,',',',O 

,,.s\  

- 

I1vP'» )' 
fl\1' / \ 	sj 	N9; k.  

cf 	\ 
/'4rn \__ 	N\/  / 

/ 	 N 

'F 'S 	 -. 	

. 	 \ 
/ 

' 	 ' 	 S 

b1&\1  
/ 	 .f,  

jr  

	

100 	?_O,M  

Analyysi-  ja toimenpidekartta 
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Ideakuvat  keskustan /iikennejärjeste/yistà  ja  koulun alikulun järjestelyistä. 
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PUSULA 
Maisemamaakunta: 
Kiskon-Vihdin järviseutu 

Yleiset tiet: 
Ikkala-Hyönälä mt  1 27  Keskustie 
Pusula-Loukku mt  1 280  (mt  1 28)  Martti/antie 
Pusula-Kaukela mt  1 270  Kaukefantie  

Asukkaita taajamassa  750.  

1  Viistokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAANKÄYTTÖ  

Pusulan kirkonkylä sijoittuu Pusulanjärven 
pohjoisrannalle, laajan viljelylaakso  ja  kallioisen 
metsäselänteen yhtymäkohtaan. Tieverkko  on 

 yksinkertainen:  Keskustie (mt  1 27) on  taaja-
man pääväylä, johon yhtyvät  Martti/antie (mt  
1 280)  ja  Kauke/antie (mt  1 270).  Martti]antien  
risteys kirkkoineen, liikerakennuksineen  ja  

kerrostaloineen  on  taajaman selkeä keskipiste, 
jonka tuntumaan myös julkiset palvelut val-
taosin keskittyvät. Taajamarakenne  on  melko 
yhtenäinen  ja  kiinteä.  
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/aavio  taajaman maankaytosta  73.i4  (IVIer/<Intojen seiityset i,,tteessa,i. 

Kaavatilanne: Pusulaan  ei ole laadittu yleiskaa
-voja.  Rakennuskaava  on  osittain vanhentunut 

sisältäen  mm  katkonaisia jäänteitä länsipuoli-
sesta ohikulkutiestä, joka ei enää ole realisti-
nen. Teollisuusalueet keskustan etelä-  ja  osin 
myös pohjoispuolella eivät myöskään toteudu 

 ja  kaavaa  on  tarkoitus niiden osalta tarkistaa. 
Kaavan rakentamaton tonttivaranto  on  maan-
omistussyistä pieni. Kasvu tulee suuntautu-
maan pääosin länteen. 

Kaukelantie  on perusparannettu 1 994  ja sen  
liikennemäärä  tulee kasvamaan. Muuten ei 
tieverkkoon ole odotettavissa merkittäviä muu-
toksia. Taajaman laajenemin länteen ei tuo 
liikenteellisiä ongelmia  ja  on  palvelujen saavu-
tettavuutta ajatellen luonteva kasvusuunta. 

MAISEMATEKIJAT  

Pusulan suurmaiseman rakenne  on  voimakas-
piirteinen: Keskustan länsipuolella levittäytyy 
valtakunnallisesti arvokas Pusulanjoen viljely- 
laakso  ja  itäpuolella kohoaa jylhäpiirteinen, 
laaja metsäinen moreeni/kallioselänne. Kallio-
selänteiden rinteet ovat monin paikoin jyrkkiä  ja 

 korkeita. Taajama  on  syntynyt näiden perusele-
menttien rajakohtaan, jossa maisemassa  on 

 myös pienipiirteisempää vaihtelua. Kirkonkylän 
sisälle  jää  kapea pohjois-eteläsuuntainen laak-
sopainanne, johon  mm.  urheilukenttä sijoittuu. 
Matalarantainen Pusulanjärvi  on  arvokas maise-
matekijä. Kirkko  on  sijoittunut keskeiselle pai-
kalle matalatle harjanteelle. Tiemaisemassa 
arvokkaimpia elementtejä ovat näkymät viljely- 
laaksoon sekä kirkon  miljöö.  
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Kaa vio  taajaman maisemarakenteesta (Merkin tOjen selitykset liitteessä). 

KULTTUURIHISTORIA  

Pusulanjokivarsi  ja Pusulanjärven  tienoo ovat 
olleet melko kauan asuttuja. Alueelta  on  löy-
detty useita kivikautisia asuinpaikkoja järven  ja 
jokilaakson rantakumpareilta.  Yksi asuinpaikois

-ta  on  Pusulanjärven länsireunalla,  muut ovat 
etelämpänä kuivatun Hyvelänjärven pelloilla 
(Länsi-Uudenmaariulttuurimaisemainventointi, 

 1 990).  

Arvokkainta vanhaa rakennuskantaa edustavat 
Pusulan kirkonkylässä Pusulan puukirkko vuo-
delta  1 838  ja paanukattoinen tapuli  vuodelta 

 1 859  sekä kunnantalon tuntumassa oleva 
kalkinpolttouuni  1 800-luvun lopulta. Kirkon 
tuntumassa  on  myös  pari  edustavaa esimerkkiä 

 1 930-40  -lukujen funktionalistisista liikeraken-
nuksista (Länsi-Uudenmaan kulttuurimaise- 

mainventointi,  1 990).  Karkkilaan johtavan tien 
varrella  on  säilynyt runsaimmin vanhoja puura-
kennuksia vuosisadan vaihteesta. Maamies-
seurantalo Ahjola edustaa vuosisadan  alun 

 kansallisromantiikkaa.  Se  sijaitsee keskeisesti 
urheilukentän yläpuolella. 

TIEMILJÖÖ  

Taajaman sisääntulot hahmottuvat selkeinä. 
Vahvimman porttikohdan rakennukset  ja  maas-
to muodostavat lännestä lähestyttäessä, jolloin 
kirkko  on  näkymän päätteenä  mäen päällä. 
Taajamakuvassa ovat merkittäviä kuusirivit, 
joita  on mm.  kirkon ympäristössä. Omaleimai

-sin  rakennettu alue muodostuu  Keskustien (mt 
 1 27)  varteen jääneistä puurakennuksista, joista 

muutamia  on  kevyen liikenteen väylän takia 
jouduttu purkamaan. 
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Taajaman tiemiijOO, kulttuurihistoria//ise  t  kohteet  ja  pohja vesia/uee  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t 
Ii7tte  essä).  

Ikkala-Hyönälä mt  1 27  Keskustie  

Maantie lähestyy idästä Pusulan kirkonkylää 
ylittäen karun metsäisen selänteen. Selänteen 
rinteeltä alkava asutus muodostaa selkeän 
sisääntulokohdan taajamaan. Maasto  on kaa

-kosta  luoteeseen suuntautunut,  ja kumpareiden 
 väliin  jää  kapeita pieniä laaksomuotoja.  Tien 

 varressa  on  pääasiassa vanhaa pientaloasutus
-ta,  seassa joitakin uudempia rakennuksia. 

Suurehko teollisuusrakennus  on maamerkkinä 
 tien eteläpuolella  (1),  pohjoispuolelle  on  raken-

nettu hyvin puutalomiljööseen sopiva rivitalo 
 (2). Maisemaelementtinä on purouoma,  jonka 

varteen  jää  pieniä avoimia alueita  (3). 

Yhtenäisin puutaloalue ryhmittyy  lähelle  Kauke- 
lantien (mt  1 270) risteystä  paikoin jyrkkään 

rinteeseen  (4).  Vanhoilla pihoilla kasvaa komei-
ta yksittäispuita. Ennen  Kauke/antien risteystä 

 tie  alkaa laskeutua kohti taajaman keskellä ole-
vaa laaksopainannetta, jonne aukeaa laajempi 
näkymä. Laakson pohjalle  on  sijoitettu urheilu-
kenttä  ja sen  yläpuolelle seurantalo.  Tien  poh-
joispuolella laakso katkeaa uuden palvelukes-
kuksen kohdalla  (5).  Kevyen liikenteen väylän 
rakentamisen jäljiltä  on  nähtävissä entistä tien 
pohjaa. 

Laakson jälkeen  tie  nousee pienelle selänteelie, 
jolla kirkko kohoaa maamerkkinä tien laidassa. 

 Tien  eteläpuolelle  on  keskittynyt valtaosa kir-
konkylän kaupallisista palveluista. Alue  on 

 kokonaisuudessaan liian avoin  ja liikenteellisesti 
 sekava  (6).  Alueelle sijoittuu muutamia  funk-

tionalististyylisiä liikerakennuksia,  jotka ovat 
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2  Viistokuva taajamasta, nunerointi  viittaa  tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Tienäkymää  Keskus tieltä  (mt  127)  lännestä tultaessa  hälritsevät  kirkon eteen nousseet kerrostalot  Ja  Iâjitysa/ueet.  
4  Kirkon  keiotapull  luo hyvän  kiintopisteen  taajaman keskustalle  (nit 127). 
5  Kirkkoa vastapäätä  on  liian avoin pysäköintialue. Paikka sopisi  toriaukioksi  ja  sitä tulisi  jäsennellä  ja  rajata materiaa

-lieroilla  ja  istutuksin  (nit 127). 
6  Kirkon  kiviaita  luo  Marttilantielle (mt  1280)  selkeän  rajauksen.  Pankin edessä kevyen liikenteen väylän voisi erottaa 

 pysäköintipaikasta puurivillä. 
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Taajaman  tie  verkko, Iiikenneo/osuh  teet ja  onge/makohdat  (Merkin tOjen selltykset liitteessä). 

kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. 

Liikerakennukset  muodostavat myös tien  port-
tikohdan,  jonka kautta laskeudutaan Pusulan- 
joen laajalle peltoaukealle, jonka etelälaidalla  on 
Pusulanjärvi.  Portti kohtaa voisi vielä tehostaa 
lisäistutuksilla. Peltoalueella maisemahaittana 

 on  liikerakennusten taakse kasattuja maavalleja 
 (7).  Muuten  tie  sopeutuu ympäristön tasoon 

hyvin  (8),  ja  siltä aukeaa laaksonpohjaa pitkin 
näkymä järvelle. Viljelyalueen läpi kulkevaa 
tietä rytmittävät erilliset kukkulat  ja  yksittäiset 
ladot tien varressa. Lännestä keskustaan tulta-
essa kerrostalon  ja  muiden uudisrakennusten 
sijoittuminen kirkon eteen  on  paha maisema- 
haitta. 

Tiemiljöönä  arvokkain osuus  on  yhtenäinen 
vanha puutaloalue kookkaine puineen. Myös 

kirkko ympäristöineen  on  arvokas kohde  (9). 

Ongelmakohdat: 
-  Teollisuushallin avoin piha  (1) 
-  Kevyen liikenteen väylän välikaistan käsittely 
- Avoimien lähialueiden hoito  (3) 
-  Tien kaarretta  ohjaava kasvillisuus puuttuu 
- Välikaistan hoitamattomat ojaluiskat 
- Jäsentymätön risteysalue: suojatiet  ja  kevyen 
liikenteen väylä eivät erotu ajoradasta riittävästi 
- Alue heinittynyt, istutetut pensaat vaativat 
hoitoa 
-  Korkeammalla ajorataa sijaitsevan kevyen 
liikenteen väylän istuttamaton luiska 
- Risteysalueen  istutusten vahvistaminen tar-
peen 
-  Ruma avo-oja  keskellä taajamaa 
-  Liikerakennusten avonainen  ja  selkiintymätön 
edusta-alue  (6) 
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Tie  _______ _____ ______ _____________  

Yleisen  Ajoradart Kevytliik.  Kevyt  liik.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

127 1.74 6.4  Siskaava  66 62 4 0  Seututie  taajama  50, 60 

1280 (128) 1.04 6.5  Siskaava  78 83 3 0  Yhdystie  taajama  50, 60 

1270 0.88 7.3  OhikaavalSiskaava  41 44 2 0  Yhdystie  taajama  50  

Yht./keskim.  3.66 6.6 63 64 9 0  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut  

Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  onnettomuudet 
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

127 851 1082 5.0 2 0 0 74.0 0.23 4 

1280 (128) 732 931 5.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

1270 399 507 9.0 1 1 0 156.1 0.23 2  

Yht./keskim.  709 901 6 3 1 0 63.3 0.16 6  

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella  Huom !  Seuraava  tienumeromuutos  tulee voimaan  1.1.1996  
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa mt  128  - mt  1280  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus. 

-  Sopimaton pysäkkikatos kirkon vieressä 
-  Taajaman sisääntuloa tulisi korostaa istutuk

-sin 
- Maavallit  pellolla maisemahaitta  (7) 
-  Huoltoaseman edustalta puuttuu reunakasvil-
lisuus 

Pusula-Loukku mt  1 280  Marttilant/e  

Maantie  1 280  eroaa Pusulan läpi kulkevasta 
Keskustiestä (mt  1 27)  kirkon kohdalla pohjoi-
seen. Hautausmaata ympäröi matala kiviaita. 
Kirkkoa vastapäätä sijoittuu vanhoja, osaksi 
puisia liikerakennuksia, joiden välistä pilkottaa 
näkymiä peltomaisemaan  (9).  Koulut jäävät tien 
itäpuolelle tiiviin kuusirivin suojaan  (10).  Koulu-
jen kohdalla  tie  laskeutuu laaksoon  ja  länsi-
puolen omakotiasutus loppuu, jolloin tieltä 
aukeaa laajoja näkymiä länsipuoliselle peltoau-
kealie. Asutusta  on  harvakseltaan tien itäpuo-
leila. Autiona oleva asuinrakennus  on  jäänyt 
tien katveeseen tien tason  alle  peitoaukean 

 puolelle. Asutus harvenee edelleen  ja  tie  jatkuu 
vaihtelevana seuraten länsipuolista jokiuomaa, 
jonne avautuu näkymiä  (11). 

Ongelmakohdat: 
-  Pankin tielle avoin piha vaatii rajausta 
- Kuusirivin  eteen jäänyt käsittelemätön sora- 

alue  (10) 
- Välikaistan  oja ja  puuttuvat istutukset 
-  Autio asuinrakennus jäänyt useita metrejä tien 
tason alapuolelle 
- Hoitamaton  leikkaus tien reunassa 

Pusula-Kaukela mt  1 270  Kauke/antie  

Maantie lähtee keskustan pienen laaksopainan
-teen  reunaa seuraten etelään. Maamerkkinä 

tien varrella  on  keskeisesti sijoittunut kansallis-
romanttisia piirteitä sisältävä seurantalo Ahjola 

 (12). Tien itäreunan rinnealue on  avonaista, 
hoitamatonta heinikkoa. Urheilukentän reunaan 

 on  istutettu koivurivi.  Tien  varteen  jää  pieni 
omakotialue molemmin puolin. Asutus loppuu 

 ja  tie  kaartaa jyrkän kumpareen reunaa nousten 
kohti erillään sijaitsevaa pappiiaa.  Tien  länsi-
puolisen peltoaukean yli avautuu upea näkymä 
Pusulanjärvelle  (1 3).  Asutuksen rajalta pap-
pilaan ulottuva tieosuus  on näkymiltään  arvok- 
kam.  

Taajaman ulkopuolella tietä  on  parannettu, 
mikä  on  johtanut tien  pinnan  korotukseen  ja 

 maastoleikkauksiin.  Erityisesti yksi rakennus 
pellon puolella  on  jäänyt hankalasti tien tason 
alapuolelle. Tällä kohdin tulisi huolehtia  rut-
tävästä reunakasvillisuudesta.  Myös maasto- 
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leikkaukset  on  maisemoitava. 

Ongelmakohdat: 
-  Tien  reunassa oleva  hoitamaton  avoin alue 

 - Maastoleikkaus 
-  Pihan  suojaistutuksen  säilyttäminen  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Taajaman keskustan läpi kulkee itä-länsi suun-
nassa maantie  1 27  ja  siihen liittyvät pohjoises-
ta maantie  1 280  (mt  1 28)  ja  etelästä maantie 

 1 270.  Maantien  1 27  liikennemäärä  taajaman 
länsipuolella  on  noin  11 00  autoa vuorokaudes-
sa  ja  itäpuolella  580  autoa vuorokaudessa. 
Maantien  1 280  (mt  1 28)  liikennemäärä  on 740 

 autoa vuorokaudessa.  Nopeusrajoituksena  on 
50 km/h.  

Taajaman keskusta palveluineen sijoittuu pääo-
sin maantien  1 27  varteen. Kevyen liikenteen 
väylät  on  rakennettu taajamaan maanteiden 

 1 27, 1280  (mt  128)  ja  1270  varteen.  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  kohta-
laisen hyvä. Vuosina  1 989-1 993  sattui taaja-
massa kolme poliisin tietoon tullutta,  henkilöva-
hinkoonjohtanutta  onnettomuutta. Näistä kaksi 
sattui maanteiden  1 27/1 280  liittymässä  ja  yksi 
maantiellä  1 270.  

Mitään Pusulan taajaman  liikenneturvallisuu
-teen  vaikuttavia  tieverkollisia  muutoksia ei ole 

tiedossa.  Liikenneturvallisuustoimenpiteiden 
 tarve  on  vähäinen.  

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Pohjavesi 

Pusulan taajama-alueelle ei  sijoitu  merkittäviä 
 pohjavedenmuodostumisalueita.  

Melu 

Taajamassa ei ole  melun  suhteen  ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Ei  tielaitoksen  toteutumattomia suunnitelmia 
eikä  yleiskaavoja.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Punainen säleaita puusta.  
2  Avoin alue, pensaikkoa.  
3  Nuorta pensaikkoa, taimia.  
4  Välikaistassa  syvä  oja,  mandoton hoitaa.  
5  Purouoman  varressa pensaikkoa  ja  puustoa.  
6  Välikaista  muuttuu reunakiveksi.  
7  Uusi punainen peltivarasto, jonka takana pensaikkoa reu-

naistutuksena.  
8 Tie  kulkee hyvin ympäristönsä tasossa, ei katkaise  lask

-soa.  
9  Autio asuinrakennus jäänyt useita metrejä tien tason 

alapuolelle.  
10  Kaunis puronotko  ja  hoidettu rantaniitty - hyvä element-

ti tiemaisemassa.  
11  Jyrkkä kallio. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1 ,4  *  Optista ohjausta kaarteessa tulisi paran-
taa  istuttamalla puurivejä.  

2,7,9,12,17  *  Kevyen liikenteen  välikaistassa 
 on  liian  syväprofiilinen  oja,  jotta  sen  hoito olisi 

mandollista.  Välikaista  tulisi muotoilla  loivem-
maksi  ja  lisätä puu-  ja  pensasryhmiä  rytmit

-tämään  ja  jakamaan  välikaistaa.  

5  * Liikenteellisesti  sekavaa  risteysaluetta  tulisi 
 jäsennellä rakentein  ja  rajaavin istutuksin.  

8  * Risteysalueella  olevia  pensasistutuksia 
 tulisi tukea  istuttamalla  joitakin  puuryhmiä.  

1 0  Keskeisin  parannuskohde  on  keskusta-alue 
liikerakennusten  ja  kirkon välissä. Liikeraken-
nusten edusta  on  liikenteellisesti  sekava, koska 

 ajoliikennettä  on  niiden tonttien läpi myös 
takana  sijaitseville asuinrakennuksille.  Aluetta 
tulisi  jäsennellä  liikenteelle selkeämmäksi  ja 

 istutuksilla vähentää  avonaisuuden  tunnetta 
 tiemiljöössä.  Rantatien  alkupää  kirkkoa vasta-

päätä sopisi pienen keskustorin paikaksi. Sa-
malla  optisesti hämäävä  suora näkymä Martti-
lantieltä Rantatielle  tulisi sulkea esimerkiksi 

 puurivillä.  

11  Kirkon edustan  pysäkkikatos  tulisi myös 
korvattava miljööseen sopivalla tyypillä.  

1 3  Kasatut maamassatvaatisivattoimenpiteitä. 
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1 4  *  Huoltoaseman reuna-alueelle tulisi istuttaa 
rajaavaa puustoa.  

1 5  Pankin edustalle kevyen liikenteen väylä 
tulisi jäsennellä selvemmin eroon piha-alueesta 
esimerkiksi kenttäkiveyskaistalla  ja  puurivillä.  

1 6  * Pysäkkiin  liittyvä sora-alue tulisi nurmet-
taa  tai  maisemoida istutuksin.  

1 8  *  Tien  leikkaus tulisi maisemoida  pensas- ja 
 puuistutuksin.  

1 9  * Hoitamaton  rinne tulisi nurmettaa  ja  istut-
taa puuryhmiä.  

20  *  Tien  leikkausluiskat  tulisi metsittää.  

21 Tien  alapuolelle jäävän rakennuksen  pen -
sasaita  tulisi säilyttää  tai  uusia. 
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SAUKKOLA 
Maisemamaakunta: 
Kiskon-Vihdin järviseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki-Turku  Vt  1  
Saukkola-Lohja mt  1 090  (mt  1 09)  Lohjantie 
Saukkola-Myfiykylä mt  1 072  Sammatintie 
Saukkola-Jättölä mt  1 253  Jàttö/änt/e  

Asukkaita taajamassa  700.  

Kuva  1:  Vi/stokuva taajamasta 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ  

Saukkola  on  valtatie  1:n  kylkeen kasvanut 
teollisuustaajama. Taajamarakenne  on  hajanai-
nen  ja  laaja, osittain valtatien eteläpuolelle 
levinnyt. Kaupalliset palvelut ryhmittyvät valta-
tien varteen keskustan lounaiskulmaan. Uutta 
huoltoasemaa lukuunottamatta liikekeskus  on 

 pysynyt valtatien pohjoispuolella. Taajamaku- 

valle  leimaa-antavaa  on  uusien pientaloalueiden 
suuri osuus. Ainoa julkinen palvelu  on  Num-
menpääntien  varressa oleva päiväkoti.  Num-
men  kanssa yhteinen koulukeskus  ja  kirjasto 
sijaitsevat valtatie  1:n  varressa noin kaksi kilo-
metriä Saukkolasta länteen.  
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Kaavio taajaman maankäytOstä  1994  (MerkintOjen  selitykset liitteessä). 

Kaavatilanne: Saukkolaan  ei ole laadittu yleis- 
kaavoja, mutta rakennuskaava  on  ajan tasalla. 
Uusia laajenemissuuntia rakennuskaavassa  on 

 niukasti, mutta todennäköisin kasvusuunta  on 
JättO/ântien (mt 1 253) pohjoispuoli.  Valtatien 
eteläpuolella ei ole voimassa rakennuskaavoja. 
Oleellisin tieverkkoa koskeva kaavavaraus  on 
Jättöläntien-Lohjantien (mt 1 090)  oikaisu  ja  eri-
tasoliittymä valtatie  1 :lle.  Pitemmällä ajalla val-
tatie  1 on  tarkoitus rakentaa moottoritieksi, 
jonka linjaus  on  ajateltu kulkemaan  6-7  kilomet-
riä Saukkolan eteläpuolitse  ja jolta  lähin liitty-
mäyhteys tulee Saukkolan  ja Nummen  puolivä-
liin. 

Saukkolan  kasvun moottorina, mutta samalla 
taajamarakenteen ongelmana  on  valtatie  1:n 

 läheisyys. Taajamaa ei tulisi nykyisestä kasvat-
taa eikä varsinkaan palvelupisteitä sijoittaa tien 

eteläpuolelle. Tärkeää  on  myös kehittää toimiva 
kaavatieverkosto, jotta taajaman sisäinen lii-
kenne ei käytä valtatietä. Liittymien määrä 
valtatielle tulee minimoida. 

MAISEMATEKIJAT 

Saukkolaon maisematekijöiltään pienipiirteises
-ti  vaihteleva  ja  rikkonainen.  Tärkeitä maisema- 

tekijöitä ovat Nummenjoki  ja sen  pohjoispuolel-
la kohoava harjukumpare, jonka valtatie  1 

 jäykän suoraviivaisesti ylittää. Muuta taajamaa 
leimaavat kumpuilevat, ilmeeltään vaihtelevat 

 ja  maaperältään  sekoittuneet peltomaisemat  ja 
 hajanaiset metsäsaarekkeet. Keskustan länsi-

puolella avautuu Nummenjoen viljelylaakso, 
joka  on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi. Valkerbyn pohjoispuolella  on 

 myös avoimia peltoalueita, itse järvi ei näy 
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Kaa yb  taajaman maisemarakenteesta (Merkin tOjen selitykset liitteessä). 

taajamakuvassa.  Keskustan länsipuolella maise-
man perusmuodot ovat itä-länsisuuntaisia, 
jolloin tiestö  on  voitu sijoittaa luontevasti  se-
länteiden  reunojen mukaan. Nummenjoen var-
teen istutettu kuusirivi  on  hieno maisemaele-
mentti. 

KULTTUURIHISTORIA  

Saukkolan  vanhasta meijeristä  on  tehty meijeri- 
museo, joka toimii aivan keskustan tuntumas-
sa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävää raken-
nuskantaa sijoittuu Saukkolan liepeillä sijaitse - 
vim  tilakeskuksiin. 

TIEMILJÖÖ 

Saukkolan taajamakuva  on  jokseenkin hajanai- 
nen. Varsinainen taajama-alue muodostuu 

valtatien varressa olevien liikerakennusten 
kohdalle paikkaan, jossa tien kaartuminen te-
hostaa keskustavaikutelmaa. Keskustan ilme 
tiemaisemassa  on  huono. Sekalainen, osin 
räikeä rakennuskanta, huonosti jäsentyvät 
asfalttialueet, hankalan korkeuserot  ja  rinnak-
kaistiejärjestelyt  synnyttävät ri kkonaisen koko-
naiskuvan. Lännestä tultaessa sisääntulo kes-
kustaan  on  kohtalaisen selvä, koska taajama 

 on  nähtävissä peltoaukean yli. Vielä voimak-
kaampi sisääntulo  on  idästä tultaessa, missä  tie 

 laskeutuu Nummenjoen ylittävälle sillalle  har-
juselänteeltä.  

Helsinki-Turku  Vt  1  

Lähestyttäessä taajamaa lännestä maisemassa 
huomiota kiinnittää pitkä kuusirivi Nummenjoen 
varressa  (1).  Valtatieltä avautuu pitkiä näkymiä 
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Taajaman tiemiljöO, kulttuurihis toria//ise  t  koh  tee  tja  pohja vesia/uee  t  (Merkin töjen selitykset 
/iitteessà). 

jokilaaksoon  ja  toiselta puolen  tiemiljöö rajau-
tuu  kauniisti  metsänreunaan. Jokilaakson  vas

-tapäiselle rinteelle  on  kasvanut laaja uusi oma-
kotialue, jonka ilme tien suuntaan  on  toistai-
seksi liian avoin  ja  sekava.  Asia  korjautunee 
pihakasvillisuuden  kasvaessa. Rakentaminen 
muodostaa selvästi havaittavan  porttikohdan  
taajaman reunaan. Kevyen liikenteen väylän  
välikaistassa  on  tällä osuudella ongelmallisen 
syvä  oja.  

Tien  reuna-alue ennen  Sammatintien (mt  1 072) 
 risteystä  on  heinikkoista joutomaata.  Valtatien 

vasemmalle puolelle  jää  Saukkolan liikekeskus, 
 joka  on  liikennealueiltaan  ja  tasoeroiltaan  epä-

määräinen  (2).  Myös tasoerot suhteessa valta- 
tiehen tekevät alueesta levottoman. Valtatien 
eteläpuolelle  on  noussut uusi, maamerkin  luon - 

teinen huoltoasemarakennus  (3)  ja  yksi uusi 
liikerakennus  on  rakenteilla keskusta-alueella. 

Liikekeskuksen jälkeen valtatieltä avautuu  
peltonäkymä  etelään ennen tuloa  Nummenjoen 
ylittävälle  sillalle, joka  on  taajaman maisemalli-
nen  solmukohta.  Taajaman sisäistä liikennettä 
palveleva  rinnakkaistie  siltoineen  (4)  tekee joki- 
miljööstä jossain määrin sekavan.  Sillan  jälkeen 
etelään avautuva  peltonäkymä  seuraa  Num-
menjoen jyrkkäprofiilista  uomaa.  

Joen itäpuolella  tie  ylittää laajan harjanteen.  
L  ohjantien-Jättö/äntien  risteys sijoittuu  hanka - 
lasti valtatien nousevalle osuudelle. Näkyvyys 
risteyksessä  on  huono  ja  ympäristöä haittaavat  
pusikoituneet  tienvarret  (5).  
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Taajaman  tie  verkko, /iikenneo/osuh  tee  tja onge/makohda  t  (Merkin tOjen selltykse  t  /iitteessà7.  

Taajaman itäpuolella taajaman lievealue  ja  siten 
myös keskustan lähestymisjakso  on  venynyt 
pitkäksi  ja  hajanaiseksi. Selänteelle sijoittuu 
sekä teollisuutta että omakotitaloalue. Selän- 
teen  ylityksen  jälkeen  tie  laskeutuu Letkunojan 
laaksoon, josta avautuu etelään peltonäkymä. 

 Tien  pohjoispuolella  on  hajanaista omakotira-
kentamista. 

Valtatien maisemallisesti arvokkaimmat osuu-
det ovat avomaisemiin rajoittuvat tiejaksot, 
joilta aukeaa selkeitä näkymiä peltomaisemaan 

 tai  Nummenjoen uomalle  päin. Itse  tie on lm -

jaukseltaan  suoraviivainen  ja raskas.  

Ongelma-alueet: 
-  Tien  ja  kevyen liikenteen väylän välinen syvä 

 oja  on  hankala hoitaa. 
-  Maantien  1072  risteysalueen hoitamattomat 

lievealueet. 
- Liikekeskusta  kokonaisuudessaan vaivaavat 
avoimuus  ja  jäsentymättömyys  sekä sisäiset 
tasoerot  ja  suhde valtatiehen  (3).  
-  Raivattava reuna-alue. 
- Siltamiljöön sekavuus  (4).  
- Risteysalueen epämääräisyys  ja  huono näky-
vyys  (5).  
-  Tien  tasoa alempana oleva piha-alue. 

Saukkola-Jättölä mt  1 253  Jättö/äntie  

Maantien alkupää sijoittuu metsänreunan  ja 
 vanhan asutuksen sekä pellon väliin. Kaunis 

puustoryhmä rajaa näkymiä pellon puolella  (6). 
 Tieosalta  aukeaa näkymä viljelymaisemaan  ja 

 Nummenjoen  laaksoon. Peltoalueesta suuri  osa 
 on  rakennettu uudeksi omakotitaloalueeksi, 

joka  jää  tien suhteen selvästi alarinteeseen  ja  
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Tie  _________  _____ _____________  ______ _____ ______ ______ 

Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  liik.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik/ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

1 2.46 8.0  Ohikaava  74 77 1 1  Valtatie  60, 80, 100 

1090 (109) 0.70 6.2  Siskaava  0 25 0 0  Yhdystie  60 

1072 0.90 7.0  -  0 9 0 0  Yhdystio -  

1253 1.20 6.3  Siskaava  0 12 0 0  Yhdystie  60  

Yht.Ikeskim.  5.26 7.2 35 44 1 1  

Liikenne  Henkilävahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut  __________ _______ ________ __________ __________ __________ __________ _____________________ __________ 

Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  onnettomuudet 
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)*  

1 7491 7150 13.0 5 3 0 14.9 0.41 14 

1090 (109) 784 999 8.4 0 0 0 0.0 0.00 0 

1072 677 861 9.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

1253 721 825 5.3 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  3888 3812 9.9 5 3 0 13.4 0.19 15  

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen- 
Siskaava 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella  Huom 	Seuraava  tienumeromuutos  tulee voimaan  1.1.1996  
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa mt  109  -. mt  1090  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus. 

kaipaa suojakasvillisuutta  (7).  Omakotitaloalu-
een  jälkeen  tie  kohoaa pienelle metsäiselle 
kumpareelle, jonka jälkeen avautuu jälleen pitkä 
näkymä peltomaisemaan. Kumpare toimii hyvä-
nä porttikohtana taajama-alueen sisääntulolle. 

 Tien  maisemallisesti merkittävin jakso  on  alku- 
pää  vanhan asutuksen  ja  pellon välissä. 

Ongelmakohdat: 
-  Risteyksen reuna-alueen käsittely 
- Omakotitaloalueen  erottaminen tiestä  (7)  

Saukkola-Myllykylä mt  1072  Samma- 
tin tie  

Maantie liittyy valtatiehen etelästä Saukkolan 
liikekeskusta vastapäätä. Liittymän viereen 
sijoittuu suurehko huoltoasema-alue  ja  vähän 

 matkan  päähän  on  rakennettu taksikoppi  (8) 
 keskelle peltoa. Pienen peltoaukean jälkeen  tie 

 nousee väljän omakotitaloasutuksenpeittämälle 
kumpareelle. Metsäinen kumpare muodostaa 
tässäkin sisääntulon taajama-alueelle.  

Ongelmakohdat: 
- Taksikopin  irrallisuus maisemasta  ja  muusta 
rakenteesta  (8).  
- Huoltamon  pihalla  on  aitaamattomia  varasto- 
alueita. 

Saukkola-Lohja  mt  1090  Lohjantie 

Tie  laskeutuu valtatieltä etelään kohti Num-
menjokea. Tiejakson alkupäässä  on 1 950 -luvun 
omakotitaloasutusta  ja  joen puolella tiemiljöätä 
tiiviisti rajaavia pensasaitoja. Tiheä kuusiaita 
jatkuu vielä pellon kohdallakin tien eteläreunas

-sa.  Tien  yläpuolen tonteilla  kasvillisuus  on  
harvempaa,  sisältäen  mm  omenapuita.  Asutuk-
sen loputtua tieltä avautuu näkymä pienelle 
peltoaukealle  (9),  joka laajenee kohti jokivartta 
kumpuilevaksi viljelymaisemaksi. Näkymää 
hallitsevat komeat kuusirivit tilakeskusten  ja 

 joen tuntumassa.  

o  nge  lm  akohd  at:  
-  Tiellä ei ole varsinaisia ongelmakohtia. 
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LIIKENNETURVALLISUUS 

Saukkolan  taajaman kautta itä-länsi suunnassa 
kulkee valtatie  1.  Siihen liittyvät taajaman 
kohdalla maantiet  1 072  sekä maantiet  1 09  ja 

 1 253.  Valtatien  1  liikennemäärä  taajaman 
kohdalla  on 7300  autoa vuorokaudessa  ja 
nopeusrajoituksena  on 60 km/h.  

Saukkolan  taajaman keskusta sekä pääosa 
asutuksesta  ja  palveluista sijoittuu valtatien 
pohjoispuolelle.  Helsinki-Turku  moottoritien  (Vt 

 1)  yleissuunnitelman  mukaan moottoritie sijoit-
tuu Saukkolantaajaman kohdalla  6-7  kilometriä 
nykyisestä valtatiestä etelään. Vuosina  1 989-
1 993  sattui taajamassa viisi poliisin tietoon tul-
lutta, henkilövahinkoon johtanutta onnetto-
muutta. 

Kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnetto-
muutta oli vasemmalle kääntyvän auton pysäh-
tyessä sattuneita peräänajoja. Loput kolme 
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 
olivat kevyen liikenteen vahinkoja. Louk-
kaantumiseen johtaneita risteämisonnetto-
muuksia ei tarkasteluajanjaksolla sattunut. 

Saukkolan  taajaman liikenneturvallisuuteen 
merkittävin vaikutus  on Helsinki-Turku  mootto-
ritien toteutumisella. Tällöin nykyisen valtatie 

 1:n  liikenne vähenee huomattavasti. Nykyiselle 
valtatielle  1  Saukkolan  kohdalla  on  laadittu 
tiesuunnitelma, jossa  on  esitetty kevyen liiken-
teen alikulkukäytävä liikekeskuksen/huolto-
aseman kohdalle sekä risteyssilta maanteiden 

 1 090/1 253  liittymään. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Po hj ayes 

Saukkolan taajamasta  suurin  osa  kuuluu ensim-
mäisen luokan pohjavedenmuodostumisaluee

-seen.  Alue laajenee valtatien varresta eteläisel
-le  maaseutualueelle.  

Melu 

Valtatien liikennemelu  on  luokiteltu ohjearvot 
ylittäväksi Sammatintien (mt  1 072)  liittymän 

 vaiheilla (Uudenmaan yleisten teiden ympä-
ristön tila: Melu,  1 994). 

Meluselvityksen  mukaan ongelma tulee rat-
kaistuksi valtatien tiejärjestelyjen yhteydessä. 
Mandollisia melusuojauksia harkittaessa  on 

 otettava huomioon alueen arvo taajaman keski-
pisteenä. 

SUUNNITTELUTILANNE  

Valtatien  1  parantaminen välillä Turun piirin 
 raja-Lohjanharju  (tiesuunnitelma vahvistettu 

Saukkolan kohdalta), Uudenmaan tiepiiri. 

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Inventointi/toimenpidekartta  

1  Vaikuttava pitkä  kuusirivi  joen varressa.  
2  Uusi liikerakennus rakenteilla keskustaan.  
3  Valtatie ympäristöään korkeammalla tasolla.  
4  Valtatie ympäristöään matalammalla tasolla, leikkaukses-

sa.  Luiskassa vuorimäntyjä.  
5 Pusikoitunutta  peltoa.  
6 Omenapuita. 
7 Vuorimäntyjä tieluiskassa. 
8  Pieni  peltoaukea.  
9  Kaunis  puurivi  tien kaarteessa.  

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1  *  Kevyen liikenteen väylän välikaista tulisi 
muotoilla loivemmaksi  ja  istuttaa tienäkymää 
kaventava puurivi korostamaan taajamaan 
tuloa.  

2,3  * Tienvartta  tulisi selkeyttää jäsentövin 
istutuksin. 

4  Liikekeskusta  varten tulisi laatia kokonaisval-
tainen tiemiljöön  ja  liikenneturvallisuuden 
parantamissuunnitelma. Tärkeimpiä toimenpi-
teitä ovat: 

-  Valtatien parantamissuunnitelmassa esitetyn 
alikulun  ja pysäkkijärjestelyjen  toteutus 

- Liittymien  vähentäminen  Kauppakujan  itä- 
osalla 

- Tiemiljöön  ja  piha-alueiden kunnostus ilmeel-
tään yhtenäisiksi  ja viihtyisiksi. 

-  Kaksi rinnakkaista siltaa Nummenjoen yli 
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muodostaa sekavan liikenneympäristön. Järjes-
telyjä tulisi selkeyttää rajaavien puuistutusten 

 ja  risteysalueen  järjestelyjen avulla.  

5  * Tieluiskan taimikon harventaminen  yksit-
täispuiksi tarpeen.  

6  *  Risteyksen lievealueen tiheiköt tulisi  har
-ventaa yksittäispuiksi.  

7  Syvällä tien alapuolella olevalle piha-alueelle 
tulisi kasvattaa tiheä suojaistutus.  

8  Valtatien  ja  Jättöläntien-Lohjantien  risteyk-
seen tulisi rakentaa eritasoliittymä valtatien 
parantamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla.  

9  *  Nuoret koivikot tulisi harventaa kehitty-
mään yksittäispuiksi.  

10 Koko  taajaman alueella liittymiä valtatielle 
tulisi vähitellen karsia rakennuskaavassa osoi-
tetulla tavalla.  

11  * Välikaistaan  tulisi tehdä tien ilmettä ka-
ventava puuistutus.  

1 2  Pusikoitunutta  peltoa, joka tiealueen osalta 
tulisi raivata yksittäisiä puita säilyttäen  ja  tar-
peen mukaan lisäistuttaen.  

1 3  *  Tien  alapuolelle viettävässä rinteessä 
olevalle asutukselle tulisi tehdä suojaistutus 
puuryhmiä  ja  pensaita käyttäen. Näkymiä laak-
soon tulisi säilyttää.  

1 4  Jättö/äntien eteläreunaan  tulisi rakentaa 
kevyen liikenteen väylä välille valtatie-Tö-
miseväntie. 
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MUSTIO 
Maisemamaakunta:  
Eteläinen viljelyseutu/Kiskon-Vihdin järviseutu 

Yleiset tiet: 
Hanko-Mäntsälä  Vt  25  (kt  53) 
Salo -Mustio-lnkoo mt  1 86 

 Hålisnäsin  pt 11083  

Asukkaita taajamassa  700. 

1  Viistokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ  

Mustion  teollisuus-  ja  asuintaajama  sijoittuu  I 
 Salpausselälle nauhamaisesti rautatien varteen. 

Aikaisemmin keskustan halki kulkenut valtatie 
 25  kiertää nykyisin ohikulkutienä keskustan 

kaakkoispuolelta. 

Maantie  1 86  puolestaan kiertää taajaman lou- 

naispuolitse.  Tiestön lisäksi Karjaan  ja  Inkoon 
kuntaraja rajoittaa taajaman kasvua etelässä. 
Noin  2 km  keskustasta pohjoiseen sijaitsee 
Mustion ruukinalue linnoineen  ja  kirkkoineen. 

 Sen  ympärillä  on  vanhoja, väljästi rakennettuja 
mökki-  ja  omakotitaloalueita. Ruukin  suunnalla 
ei linnan hotelli-ravintolaa lukuun ottamatta ole 
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IKaavio  taajaman  maankaytosta  7 1i4  iivierintojen seiiryser iiirreessai. 

palveluja, vaan ne löytyvät  Mustion  keskustas-
ta.  Ruukin  pohjoispuolella  on  kalkkikivilouhos, 

 jonka toiminta  on  hiljentynyt. 

Kaavatilanne: Mustiota  varten  on  laadittu  osa - 
yleiskaava  1 985.  Karjaan puolella  on  voimassa  
ajantasalla  oleva asemakaava, mutta Inkoon 
puolen rakennuskaava  on  tarkoitus kumota. 
Suunnitelmien mukaan taajaman kasvua tulee 
tapahtumaan lähinnä keskustan  pohjoislaidalla.  
Yleiskaavassa  on  Mustion ruukinalueen  länsi -
puolitse  osoitettu tien oikaisu. 

Maankäyttöön  tai  tieverkkoon  ei ole odotetta-
vissa oleellisia muutoksia. Itse taajama  jää 

 luontevasti  pääteiden katveeseen.  Keskeistä 
olisi, että rakentamista ei  tulevaisuudessakaan 
uloteta pääteiden  yli.  Taajamarakenteen  ha-
janaisuus  pohjoisosilla  on  lievä  liikenteellinen  

ongelma. Kevyen liikenteen väylän jatkaminen 
maantien  1 86  varresta Mustion  linnalle  on 

 tarpeen.  Tieoikaisusta ruukin länsipuolitse  
saattaa aiheutua niin suuria  miljööongelmia,  
ettei  linjauksen  muutos ole perusteltu.  Asia 

 tutkitaan  ruukin osayleiskaavatyön  yhteydessä.  

MAISEMATEKIJAT 

Mustio  sijoittuu  Kiskon-Vihdin  järviseudun  ja 
 eteläisen  viljelyseudun rajakohtaan.  Alueen  

maisematekijät  ovat voimakkaita.  Mustion  
kohdalla Salpausselkä  on  laajentunut  tasalaki -
seksi  deltaksi. Muodostuman  reunoilla  on  pieni -
piirteisiä  hiekka-  ja  hietavyöhykkeitä  sekä  kaI-
liopaijastumia.  Harjun pohjoispuolella levittäy-
tyy  Mustionjoen viljelylaakso. Mustion  ruukki  
linnoineen  ja  kirkkoineen  on  syntynyt kohtaan, 
jossa  Mustionjoki  saa alkunsa  Lohjanjärven 
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Kaa yb  taajaman  maisemaraken teesta  (Merkin  tOjen se/it ykse  t  /iitteessä). 

Brukträsketistä. Ruukin  aluetta ympäröivät 
melko  loivapiirteiset moreeni/kallioselänteet  ja 

 niiden väliin jäävät kapeat  viljelylaaksot.  Mus
-tionjoen  varsi kokonaisuudessaan  on  maisemal-

lisesti arvokas. Alueen maaperä  on  kalkkipitois-
ta, mikä ilmenee  rehevänä,  paikoin  lehtomaise-
na kasvillisuutena  ja  komeana  puustona.  

KULTTUURIHISTORIA 

Hangon-Hyvinkään  rautatielle 	1 870-luvulla 
rakennettu  Mustion  asema kasvatti ajan mit-
taan ympärilleen yhdyskunnan, josta tuli  tuol

-loisen  Karjaan maalaiskunnan tärkein taajama. 
Rautatien lisäksi  sen  kautta kulki  Lohjanharjua 
noudatellut  vanha maantie.  Asemanseutu  on 

 ilmeeltään  ja  mittakaavaltaan yhtenäinen alue, 
jonka rakennuksilla  on  merkityksensä osana  
kokonaisympäristöä.  Itse asemarakennus  on  

alueen arvokkain yksittäinen rakennus.  Asker-
sin  talo  on 1 948  rakennettu  terveystalo,  joka 
edustaa ajalle tyypillistä  niukkailmeistä  laitos- 
arkkitehtuuria  sementtikattotiilineen  ja  rois-
kerappauksineen.  Alueen  lounaispäässä  on  tuli -
rakenteinen, L:n  muotoinen kansakoulu  1 930-
40-luvuilta. Alueen  asuinrakennukset  ovat  ns.  
puolitoistakerroksisia omakotitaloja  1 900-luvun 
alusta nykyhetkeen. Vanhimmat  asuinraken-
nukset  ovat  tienristeyksen  ja  rautatieaseman lä-
heisyydessä, samoin  ympäristökuvalle  tärkeät  
liikerakennukset  (Läntisen Uudenmaan raken-
nusten  ja  maiseman  kulttuurihistoriallinen  in

-ventointi,  1 993).  

Valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi 
luokiteltu  Mustion  rautatieasema  on  rakennettu 

 1 872-7 3  ja  laajennettu nykyiseen asuunsa 
 1 907  (B.Granholm).  Aseman  lounaispuolella  on  
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Taajaman  tiemi/jöä, kulttuurihistoriallise  t  kohteet  ja  pohja  vesia/uee  t  (Merkin  töjen  selitykset 
liitteessä). 

puinen asuinrakennus. Asemamiljööseen liitty-
vät lisäksi lähellä sijaitsevat entiset kievari-  ja 

 kaupparakennukset  1 870-luvulta (Rakennettu 
kulttuuriympäristö,1  993).  

TIEMILJÖÖ 

Tiemiljöössä  ilmenevät alueen voimakkaat 
maisematekijät eli näkymiltään sulkeutunut 
Salpausselkäja Mustionjoen avara viljelylaakso, 

 jolle  Mustion  ruukki antaa vahvan kulttuuri-
maiseman leiman.  

Hanko-Mäntsälä  Vt  25 

Tie  seuraa Salpausselkää, jolloin tienäkymät 
ovat sulkeutuneita, mutta kauniin  harjumänni - 
kön  vuoksi miellyttäviä  (1).  Mustion pääliittymä  

(3) on  puuston rajaama  ja  ilmeeltään hyvä, itse 
taajama  jää  tieltä näkymättömiin. Risteyksen 
tuntumassa  on  komeita maisemapuuryhmiä. 
Mustion itäpuolella avautuu kaunis näkymä 
Båtsbäcken viljelylaaksoon  (4).  Muuten puus-
ton rajaamalla tiellä avomaisema  on  erityisen 
arvokas. Avomaiseman jälkeen  tie  kulkee 
maisemiltaan neutraalissa harjumaastossa. 

Ongelmakohdat: 
-  Valtatien  ja  maantie  1 86:n  risteysalueella 

 oleva soravarasto  on  maisemavaurio  (2).  

Inkoo-Mustio-Salo  mt  186 

Tie  kulkee maiseman koillis-lounaissuuntaista 
perusrunkoa vastaan  ja  rytmittyy  siksi vaihtele-
vaksi tilasarjaksi.  Tie  leikkaa Salpausselkään 
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2  Viistokuva tanjamas  ta,  numeroin  ti  viittaa tiemiljöökuvaukseen,  
3  Vt  25:n  (kt  531/a  mt  186:n  iittymä  Salpausselän laella  on  nykyisin soravarastona.  
4  Pääosin metsâ7se//ä har/ulla kulkeva/ta  Vt  25:/ta  avautuu kaunis näkymä Båtsbäckin vilje/ylaaksoon.  
5  Mustion/oen  rannat  ja  laaja vil/elylaakso ovat arvokkaita maisematekijöitä mt  186:n  varressa. Rantaan voisi kehittää 
hoidetun levähdysalueen.  
6  Kirkko erottuu maamerkkinä ruukinalueelle tultaessa. Leimaa antavia ovat vanha, yhtenäinen rakennuskanta  ja 

 kaikkisesta  maaperästä kertova rehevä kasvi/ilsuus  (pt 110831.  
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Taajaman  tie  verkko, /iikenneo/osuh  teet ja onge/makohda  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t liitte  essä).  

oven (6).  Harjun pohjoispuoli  on  tiemaisemil-
taan  arvokasta: Porttimaisen selänteenreunan 

 (7)  jälkeen avautuu hienoja näkymiä Mustion-
joen laajaan viljelylaaksoon  (8). Tie  kulkee 
maisemarajoista irrallisena  ja  halkaisee väkival-
taisesti korkean kallioharjanteen  (9).  Porttivai-
kutelma  (1 0)  kallioleikkauksen  molemmissa 
päissä  on  voimakas. Mustionjoki suvantoineen 

 ja  voimaloineen  on  tiemaiseman  erityisen arvo-
kas solmukohta  (11).  

Ongelmakohdat: 
-  Linjaus maaston perusrunkoa vastaan  on 

 johtanut edellä mainittuihin väkivaltaisiin maas-
tonmuotoiluihin. 
- Mustionjoen  ranta-alueet ovat osittain sora-
kenttänä. Paikan mandollisuuksia esimerkiksi 
levähdysalueena ei ole hyödynnetty. 
- Hållsnäsin  paikallistien liittymässä  on  maise- 

moimattomia leikkausluiskia. 

Hålisnäsin  Pt 11083  

Mustionjoen pohjoisrantaa  seuraava  tie on 
 kokonaisuudessaan maisemallisesti arvokas. 

Paikoin tienäkymiä hallitsevat viljelymaisematja 
pienimuotoinen asutus  (1 3),  paikoin avautuu 
hyviä vesistönäkymiä  (14).  Ruukinalue  arvok

-kaine rakennuksineen  ja  komeine puustoineen 
 on  tiemaisemassa  erityisen merkittävä koko-

naisuus  (1 5).  Kirkko  on  maamerkkinä  tien 
poskessa.  Tien  poikki laskeva purouoma  (1 6) 
on  lehtomaisen  rehevä. Ruukin pohjoispuolella 

 on  ilmeeltään ehyttä mökkialuetta  ja  komeita 
maisemapuita  (17).  Brucksträsketille  avautuu 
puuston lomasta järvinäkymiä  (18).  
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_______ _____ _____ ______________ 	Tie  
Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  liik.  

tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alikiylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  _____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 
25 (53) 3.36 7.5  -  0 0 0 0  Valtatie  100 

186 3.07 8.4  -  26 0 0 0  Seututie  80 
11083 1.70 8.0  -  0 100 0 0  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  8.13 7.9 10 21 0 0  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut  

orinettomuudet  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.onn. 
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1 993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

25 (53) 7294 8555 13.0 1 0 1 2.2 0.06 9 
186 1304 1659 10.1 2 0 0 27.4 0.13 4 

11083 487 620 24.0 0 0 0 0.0 0.00 3  
Yht./keskim.  3609 4292 14.2 3 0 1 5.6 0.07 16  
Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilävahinkoon  johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella  Huom 	Seuraava  tienumeromuutos  tulee voimaan  1.1.1996  
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa kt  53  - 	vt  25  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus.  

Ongelmakohdat: 
-  Tienvarren  puukujanteet  ovat paikoin yli -ikäl

-sia.  
-  Linja-autojen  kääntöpaikka  linnaa vastapäätä 
kaipaa  maisemointia. 
-  Muutamat uudet  omakotitalot  sopivat huo-
nosti kulttuurimaisemaan. 

LIIKENNETURVALIJSIJIJS  

Taajaman ohittavat valtatie  25  (kantatie  53) 
 eteläpuolelta  ja  maantie  1 86  länsipuolelta. 
 Valtatien  25  liikennemäärä  taajaman kohdalla 
 on 3500  autoa vuorokaudessa  ja  nopeusrajol-

tuksena  on 1 00 km/h.  Maantien  1 86  liikenne- 
määrä taajaman kohdalla  on 1400  autoa vuoro-
kaudessa  ja  nopeusrajoituksena  on 80 km/h.  

Vuosina  1 989-1 993  sattui taajamassa kolme 
poliisin tietoon tullutta, henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta. Kaksi loukkaantumi-
seen johtanutta onnettomuutta sattui maantien 

 1 86  ja  paikallistien  11 073  liittymässä. Molem-
missa onnettomuuksissa  lngvalsbyn  suunnasta 

 tullut  auto  oli ylittämässä maantietä  1 86  mat-
kalla  Mustion  keskustaan. Onnettomuuksissa 
loukkaantui yhteensä seitsemän henkilöä.  Lut

-tymä  sijaitsee  peltoaukealla  ja  näkemät molem-
piin suuntiin ovat hyvät. Lisäksi valtatieltä  25 

maantielle  1 86  johtavan  rampin  liittymässä sat-
tui loukkaantumiseen johtanut  peräänajo. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Pohjavesi  

Koko  Mustion  taajama sijoittuu  I  luokan pohja-
veden  m  uodostu  m  isal ueelle.  

Melu 

Alueella ei ole  liikennemelun  suhteen ongelmal-
liseksi  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleis-
ten teiden ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Ei  tielaitoksen  toteutumattomia suunnitelmia 
eikä  yleiskaavoja. 
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MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET 
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Tasaista harjun laajentumaa, jossa tienvarsipuustona 

hyvää männikköä.  
2  Ilmeeltään tiivis, metsän rajaama liittymä.  Tien  tasaus 

istuu hyvin maastoon.  
3  Kaunis näkymä tieltä viljelylaaksoon. Tieluiskaan noussut 

hieman taimistoa.  Tie  katkaisee vanhan puukujanteen.  
4 Tien  melko korkealla peltoalueisiin nähden.  
5 Tie on  leikattu harjun laen yli. Sillat luovat vahvan portti- 

vaikutelman.  
6  Tieltä avautuu hieno näkymä länteen yli viljelylaakson.  
7 Tie  kulkee irrallisen oloisesti peltoalueen halki. Risteys  on 
jää  pellon keskelle ilman mitään visuaalista kiinnekohtaa.  
8 Tie  halkaisee kallioharjanteet. Kallioleikkaus  on  etelä- 

päästä korkea  ja  madaltuu  vähitellen pohjoiseen.  
9  Porttikohta  tultaessa ulos kallioleikkauksesta. Hyvä näky-

mä tien suunnassa yli jokilaakson.  
10  Suuri, mutta huonokuntoinen tammi yksinään maamerk-
kinä tien länsilaidassa.  
11 Tien  itälaidassa  kulkee erillinen kevyen liikenteen väylä 

Hållsnäsintien risteykseen saakka. Välikaistaan  on  istutettu 

poppelintaimia.  
1 2  Mustijoen  rannassa  on  sorapintainen paikoitusalue. 

Joenvarressa  on  hyvät edellytykset vuhtyisän levähdyspai

-kan  kehittämiseen.  
1 3 Tien  itälaidassa  on  avoimia leikkausluiskia.  
14  Risteysalue  on  ilmeeltään huomaamaton. Tukeutumista 

maisemaan voisi auttaa puuryhmillä.  
1 5  Huonokuntoinen lehmusrivi. Vaatii uusimista. 

 16  Hyvä järvinäkymä tieltä.  
1 7  Kirkko näkyy hienosti etelästä tultaessa  ja  muodostaa 

yhdessä komean puuston kanssa porttikohdan ruukinalu-

eelle. Pohjoispuolinen kääntymispaikka  on  avoin  ja  miljöö-

seen huonosti sopiva.  
18  Hyvää tienvarsipuustoa.  
19  Lehtomainen purolaakso.  
20 Tien  varressa komeita yksitäispuita  ja  hyvää rakennus-

kantaa.  
21  Suuria maisemapuita tien pohjoisreunassa.  
22  Aluskasvillisuutta  on  raivattu järvinäkymän edestä. 

Varovainen lisäharvennus olisi suotavaa. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* =pikaparannuskohde  

1  *  Tärkeä avomaisema tulisi pitää avoimena 
raivaamalla tieluiskan pensaistot.  

2  Soravarasto  tulisi poistaa risteyksestä. Alue 
tulisi maisemoidaja metsitetään luonnonmukai-
seksi harjumaastoksi  tai  vaihtoehtoisesti suun-
nitella keskeistä risteystä korostavaksi maa-
taideteokseksi.  

3  * Avomaisemaa  sulkevat pensaistot tulisi 
raivata tienvarsilta.  

4  Lehtipuutaimistot  tulisi harventaa  ja  siistiä 
tavoitteena kehittää kunnon tievarsimetsä.  

5  Mustionjoen  ranta-alue tulisi kunnostaa  le
-vähdyspaikaksi.  Myös kevyen liikenteet väylän 

varteen voitaisiin kehittää etappipaikka.  

6  *  Risteyksen ilmettä tulisi kohentaa esimer-
kiksi istuttamalla välikaistaan  ja  tien itäpuolei

-seen  luiskaan  puu-  ja  pensasryhmiä.  

7 Tien  pohjoispuolelle tulisi rakentaa erillinen 
kevyen liikenteen väylä linnan pysäköintialueel-
le asti. Väylä vaatii huolellista sovittamista kult-
tuurimaisemaan. Kriittisimmät kohdat ovat 
kirkon vaiheilla.  

8  *  Huonokuntoiset puurivit tulisi uusia.  

9  * Kääntöpaikka  tulisi maisemoida ruukkiym-
päristöön soveltuvaksi.  

1 0  Yleiskaavassa varatun tieoikaisun tarvetta 
 ja  mandolista toteutustapaa  tulisi harkita kriit-

tisesti. Louhimon hiljentymisen vuoksi läpiajolii-
kenne  on  vähentynyt. Suunniteltu oikaisu ylit-
tää herkkäilmeisen purolaakson, muuttaa perin-
teisiä katselusuuntia  ja  jättää linnan tieltä näky - 
m  ättö mii  n. 

11  * Järvinäkymät  tieltä tulisi säilyttää puolia-
voimina harventamalla aluskasvillisuutta.  

1 2  Paikallistien  11 073  liittymä tulisi saarekkeil
-la  ja  ajoradan  pienillä linjausmuutoksilla muo-

toilla siten, että suora läpiajo pysähtymättä 
maantien yli ei ole mandollista. Risteyksen 
havaittavuutta  ja  sitoutumista maisemaan tulisi 
parantaa esimerkiksi puuryhmiä istuttamalla.  

1 3  Ohituskaista  tulisi katkaista paikallistien 
liittymän kohdalla siten, että ohituskaista  jää 

 vasem  malle  kääntyvien ryhmityskaistaksi. 
 Vaihtoehtoisesti,  jos  ohituskaistaa  ei haluta 

katkaista, tulisi vasemmalle kääntyminen ohi-
tuskaistalta estää.  

14  Ohituskaista  tulisi päättää ennen  rampin 
 liittymää  ja  muuttaa loppuosa nykyistä ohitus- 

kaistaa vasemmalle kääntyvien ryhmityskais-
taksi.  

1  5Tievalaistustulisi  rakentaa eritasoliittymästä 
taajaman itäiseen liittymään saakka.  

1 6  Tulisi harkita läpiajokieltoa maantieltä  1 86 
 Mustion  keskustaan. 
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INKOO  
Maisemamaakunta: 

 Suomenlanden rannikko 

Yleiset tiet:  
Helsinki -Karjaa  kt  51  
Torpin  Pt 111 1 2  
Västerkullan  Pt 1111 3  Bastubackan tie -Suuri Kirkon  tie 
lnkoo-Rådkila  Pt 11114  Suuri Kirkontie 
Inkoon Kirkon  pt 1111 5  Bollstantie -Ola  Westmanin Puisto  tie-Museotie-Kotipo/ku 

Asukkaita taajamassa  2000.  

1  Viistokuva taajamasta.  

NYKYTILANTEEN ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ 

Inkoo  on  keskikokoinen kirkonkylä  Helsinki -
Karjaatien (kt  51  )ja  rannikon välissä.  70-luvulla 
noin  5 km  kirkonkylän  lounaispuolelle  rakennet-
tu  hiilivoimala  antoi vauhtia taajaman kasvulle 

 ja  toi mukanaan kerros-  ja  rivitaloalueet.  Itse 
kirkonkylään ei ole syntynyt teollisuutta, vaan 

 se on  haluttu säilyttää  asuintaajamana.  Nykyi-
sin ainoa mainittava  teollisuuslaitos  sijaitsee  

Torpintien  (pt 1111 2)  varressa  kantatien  poh-
joispuolella. Keskustan tieverkko  on  säilynyt 
perinteisillä  urilla ja  on  kiemurainen  ja  ilmeikäs.  
Taajamarakenne  on  varsin  hajanainen siten, 
että tehokkaammin rakennettuja kerros-  ja 

 rivitaloalueita  kohoaa taajaman laidoilla  ja  itse  
ydinkeskusta  on  säilynyt  pienimittakaavaisena.  
Kirkko  ja  sitä vastapäätä oleva  liikekeskus  ja  
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Kaa v/c  taajaman  maankäytOstä  1994  (Merkin  tOjen se/it ykse  t liitte  essä).  

satama luovat kirkonkylälle selkeän keskipis-
teen. Julkiset palveluja ovat hajallaan, koulu 
sijaitsee keskustan koillislaidalla. 

Kaavatilanne:  Koko  kunnan yleiskaava  on  te-
keillä. Siinä  on  tarkoitus ratkaista taajaman laa-
jenemissuunnatja myös uusien työpaikka-aluei-
den sijoitus. Tällä hetkellä laajenemissuunta  on 

 itään. Paineita työpaikkarakentamiseen  on 
 myös kantatien pohjoispuolelle. Rakennuskaa

-vat  ovat suurelta osin vanhentuneet  ja  ne  on 
 tarkoitus uusia mandollisesti suunnittelukilpai-

lun avulla. Pääliikenneverkkoon ei ole odotetta-
vissa suuria muutoksia. Rakennuskaavassa 
Museotietá  ja  Kotipo/kua  (pt 1111 5)  korvaa-
maan osoitettu uusi  Haagantie  ei vaikeiden 
maasto-olojen  ja  pienen liikennemäärän vuoksi 
ole realistinen. Tiealueiden varaukset kaavoissa 
ovat riittäviä myös kevyen liikenteen väylien 

lisärakentamista  ajatellen. 

Liikenteellisesti  keskeinen tavoite tulisi olla 
taajamarakenteen pysyttäminen kantatien ete-
läpuolella. Toisaalta mandolliset uudet työpaik-
ka-alueet tulisi sijoittaa siten, että niiden  raskas 

 liikenne ei kuormita keskustan kapeaa  ja  mut-
kaista tiestöä. Lähitulevaisuudessa taajama 
laajenee itään, jolloin liikennemäärä Suure//a 
Kirkontiellä  (pt 1111 4)  tulee kasvamaan. Taaja-
man lounais-  ja  länsiosan  liikenneverkko  on 

 huonosti hahmottuva  ja  kaipaa pääsuuntien 
selkeyttä mistä. 

MAISEMATEKIJAT  

Inkoon maisemassa yhtyy mielenkiintoisella 
tavalla neljä maisemaelementtiä: Merenlahti, 
siihen laskeva Inkoon joki laajoine viljely- 
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Kaavio taajaman maisemarakenteesta (Merkin töjen selitykset /iitteessä). 

laaksoineen,  luoteesta kurottava  harjujakso,  
jonka hiekkaiset  liepeet  ulottuvat  ranta -alueen 
tuntumaan sekä  rannikkoseudulle  tyypilliset  
karut, kallioharjanteet.  Näiden yhteistuloksena  
maisemakuva  on  monimuotoinen  ja rikas.  Hiek-
kavaltaiset  harjun  liepeet  ovat  asuinrakentamis

-ta  ajatellen erityisen otollisia  ja  ne ilmenevät 
 mm  komeana  tienvarsipuustona.  Kirkko hallit-

see  jokilaakson  suuta  ja  samalla keskustan  
taajamakuvaa. Päätie,  0/a  Westmanin Puistotie  
(pt 1111 5),  yhdistää kauniisti kirkon  ja  jokimil-
jöön  satamineen  ja  luo näin keskustalle harvi-
naisen voimakkaan identiteetin. 

KULTTUURIHISTORIA 

Inkoon kirkonkylän  miljöö  on  määritelty valta- 
kunnallisesti arvo  kkaaksi  kokonaisuudeksi. 
Arvokkain yksittäinen kohde  on  keskiaikainen  

kivikirkko,  joka  vanhimmilta  osiltaan  on 1 200- 
luvun lopulta.  Sen  nykyinen muoto  on  peräisin 

 1 400-luvulta.  Kellotapuli  on  myös  alaosaltaan  
keskiaikainen, mutta  yläosa  on  rakennettu 

 1 739-40(J.F.Schultze).  Keskiaikaisella paikalla 
sijaitsevan  kirkkoherranpappilan  puinen päära-
kennus  on  vuodelta  1 836.  Puistomaiselle  ton-
tille sijoittuu myös vanha aitta  ja  kivinavetta 

 1800-luvun lopusta (Rakennettu  kulttuuriympä
-ristö,  1993).  

Seudullisesti  merkittäviin kohteisiin kuuluu 
edellisten lisäksi vanha maantie siltoineen  ja  sa-
tama. Vanha  Rantamaantie  kulki Inkoon kirkon 
kautta.  Seudullisesti  merkittävä  on  myös  ln-
koonjoen  kulttuurimaisema, joka levittäytyy 
kirkonkylän  länsipuolelle  (Läntisen Uudenmaan 
rakennusten  ja  maiseman  kulttuurihistoriallinen 
inventointi,  1 993).  
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Taajaman tiemi/jöO, kulttuurihis tor/al//set kohteet  ja  pohja vesia/uee  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t 
liitte  essä).  

TIEMILJÖÖ  

Helsinki -  Karjaa  kt  51 

Kantatietä  lännestä tultaessa  tie  ylittää Inkoon- 
joen varrella avautuvan, maastoltaan tasaisen 
kulttuurimaiseman. Itse jokivarsi  on  runsas-
puustoinen  ja  tiemaisemaa  häiritsee paikoin 
tienvarsien pusikoituminen  (1),  mutta muuten 
tieltä avautuu kauniita näkymiä  ja  jakso onkin 
maisemallisesti tieosan arvokkain. Viljelylaak

-son  pohjoisreunassa  oleva suuri tehdasraken-
nus  jää  onnistuneesti suojapuuston taakse. 
Jokilaakson jälkeen tiemaisemassa  on  voima-
kas muutoskohta tultaessa metsäselänteelle. 
Torpintien  (pt 1111 2)  vaiheilla kantatie sivuaa 
läheltä asuinrakennuksia  (2),  muuten Inkoon 
keskusta  jää  tiemaisemmissa  syrjään. Taajaman 

pääliittymä erkanee kantatieltä puustoiselta 
selänteeltä kallioleikkauksen  jälkeen  (3)  ja  on 

 ilmeeltään neutraali. Tiemaisema jatkuu  met
-säisenä  ja  suljettuna.  Tähte/äntien liittymän 

kohdalle  (4)  tiemaisema  avautuu pieniksi pelto-
tilkuiksi  ja  tien pohjoispuolle oleva huoltamo  on 

 tiemaiseman maamerkkinä.  Itse kantatie  on  In-
koon kohdalla rakennettu korkealla  standardilla 

 loivakaariseksi  ja  maastomuodonmuodot  huo-
mioon ottaen. 

Ongelmakohdat: 
- liittymät  eivät ilmennä taajaman sisääntuloa 

 (3,4)  
-  tienvarret ovat pusikoituneet sekä pelto- että 
metsäosuudella  (1)  
-  muutamat tien eteläpuolen asuinrakennukset 
kaipaavat pihojen suojaksi suojaistutuksia  (2)  
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2  Viistokuva taajamasta,  numeroin  Ii  viittaa tiemiljöökuvaukseen.  
3  Bollstantie  (pt 11115) on  keskustan pàasisáäntuloväylä,  jolle  ilmettä antavat eloisa linjaus, kookas puusto  ja 
ka/iokumparee  t. 
4  Ola  Westmanin Puistotien  (pt 11115)  kaunista miljöötä. Vasemmalla kokoava kirkko  on  keskustan maamerkki.  

5  Liikkeiden laajat asfalttipihat  Ola  Westmanin Puistotien  (pt 111  15)itapuolel/a  kaipaavat jâsennöintiä materiaali-
eroin  ja ilsäistutuksin.  
6  Kapea si/ta Inkoonjoen yli toimii /uontevana /iidasteena sataman kohdalla. Rakennukset tehostavat portti vaikutelmaa 

 (p1 1115).  
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Taajaman  tie  verkko, /iikenneolosuhteetja onge/makohdat 'Merkintö7en selitykset liitteessä). 

Västerkullan  pt 1111 3  Bastubackan tie- 
Suuri Kirkon  tie 

Tie  lähestyy Inkoon taajamaa etelästä  ja sen 
 lähiympäristö  on  metsäisten kumpareiden  ja 

haja-asutuksen leimaamaa.  Hagan  viljelylaak -
son  kohdalta avautuu näkymä merelle  (5). 

 Pienimuotoinen porttikohta muodostuu asutuk-
sen alkaessa, tien itäpuolelle  jää  rivitaloalue. 
Tiemiljöössä kookkaat yksittäispuut  ja  tien 
reunassa kohoava asuinrakennus muodostavat 

 selvän  porttikohdan,  jonka jälkeen tiemaisema 
avautuu Inkoon länsipuoliseen laajaan viljely- 
laaksoon  (6).  Suuri Kirkontie  lähestyy keskus-
taa lännestä. Peltoaukion yli tarjoutuu hyvä 
näkymä kirkon suuntaan  ja  puukujanteet  elä-
vöittävät tiemiljöötä muodostaen samalla  sel-
vän  alkupisteen taajamajaksolle  (7).  Kirkko 
puistomaisine ympäristöineen tekee tien länsi- 

päästä ilmeeltään juhiavan. 

Paikallistie  kokonaisuudessaan ontiemiljööltään 
pienimittakaavainenja herkkä sekä näkymiltään 

 ja  tilanmuodostukseltaan  vaihteleva. 

Ongelmakohdat: 
-  tiellä ei ole varsinaisia ongelmakohtia, vähäis-
tä siistimistä  ja  pensaistojen  raivausta  on  syytä 
suorittaa 

Inkoo  - Rådkila  pt  llll4Suuri  Kirkon- 
tie 

Tie on  osa  vanhaa rantatietä, jonka linjausta 
pidetään hyvin säilyneenä  ja  seudullisesti  ar-
vokkaana kohteena. Idästä tultaessa  tie  seurai-
lee selänteen  ja  pienten, nykyisin umpeenkas-
vavien rantapeltojen rajakohtaa.  Tien  varsilla  on  
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Tie ________ ___________  

Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  lilk.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

51 2.50 7.8 -  0 30 0 0 Kantatie  80, 100 

11112 0.78 5.5 -  0 79 0 0 Yhdystie -  

11113 2.32 4.7 Siskaava  17 0 2 0 Yhdystie  taajama  50, 80 

11114 2.25 6.0 Siskaava/Sisnauha  62 62 4 0 Yhdystie  taajama  50, 60, 
80 

11115 1.42 6.5 Siskaava  76 100 3 0 Yhdystie  taajama  50, 80 

Vht./keskim.  9.27 6.2 31 45 9 0  

Liikenne  1-lenkilövahinko -onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut 

 onnettomuudet 
__________ 

Yleisen 
_______ ________ __________ 

Raskaan  
__________ __________ __________ ____________________ __________ 

Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1 993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km) (onn./km/v) (kpl) *  

51 6554 7934 10.0 3 1 0 10.0 0.24 9 

11112 172 218 10.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11113 226 288 15.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11114 497 809 4.7 0 0 0 0.0 0.00 0 

11115 2135 2718 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  2286 2843 9.5 3 1 0 7.8 0.06 9 

Verkollirten  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonriettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus. 

harvahkoa  asutusta  (8),  pohjoispuolella myös 
rivitaloalueita. Tähteläntien risteys  on  ilmeel-
tään laaja  ja sen  tuntumassa liikerakennus, 
jonka piha-alue  on  avoin  ja jäsentymätön  (9). 

 Risteyksestä alkaen tiemiljööseen kuuluu myös 
kevyen liikenteen väylä, joka  on  erotettu osit-
tain reunakivellä, osittain välikaistalla ajora-
dasta. Välikaistassa  on  liian jyrkkäpiirteinen 

 oja,  minkä vuoksi  se on  hoitamaton.  Tie  jatkuu 
ilmeeltään pienimittakaavaisena, mutkittelevana 

 ja  väljän omakotitaloasutuksen reunustamana 
 (1 0).  Muutamat vanhat puiset asuinrakennuk

-set  tien  mutkassa  muodostavat hauskan 
porttikohdan  (11),  jonka jälkeen aukeaa kapeita 
näkymiä merenlandelle. Merinäkymiä voisi 
avata enemmänkin harventamalla puustoa. 
Kerrostalot ovat maamerkkinä tultaessa taaja-
man keskustaan.  Ola  Westmanin tien  (pt 111 5) 

 risteyksestä avautuu komea näkymä kirkon 
suuntaan, mutta risteysalue reunoineen vaatisi 
jäsentämistä  ja luiskien  muotoilua  (12).  

Ongelmakohdat: 
- Umpeutuvat avomaisemat  (8)  
- Tähteläntien  risteyksen jäsentymättömyys, 
liikerakennuksen avoin edusta  ja  kevyen liiken-
teen väylän hoitamaton välikaista  (9)  
-  Näkymien puuttuminen merelle 
- Risteysalue  jyrkkine ojaluiskineen  (1 2)  

Inkoon kirkon  pt 1111 5  Bo/stantie -Ola 
 Westman/fl  Puisto  tie-Museo  tie-Ko  tipol-

ku 

Paikallistie  1111 5 on  Inkoon pääsisääntulo-
väylä  ja pääliikekatu.  Keskustan liikerakentami-
nen sijoittuu Inkoon kirkkoa vastapäätä  Ola  
Westmanintien  itäpuolelle  (1 3).  Tiemiljöötä 

 leimaa komea tammikuja  ja  kirkon muhkea si-
luetti,  jolle  osin laatikkomaiset liikerakennukset 
laajoine parkkialueineen ovat kontrastina.  Tie- 
jakso päättyy Inkoonjoen ylittävälle kapealle 
sillalle,  jolta  avautuu näkymä satamaan.  Sillan 

 eteläpuolella  on  vanhojen puurakennusten  ja 
 eteläpuolella kohoavan rinteen rajaama 
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ure  I  anreianrien iiirrymajarjesreiyn se/vit yksesta. 

asfaltoitu  aukio  (14),  jolta  Museotie  kohoaa 
kallioiselle harjanteelle. Tiejakso  Suurelta  Kir-
kontieltä  (pt 1111 3)  Kotipolulle  saakka  on  ko-
konaisuudessaan omaleimainen  ja  mielenkiin-
toinen.  Sen  keskeisiä elementtejä ovat kirkko, 
puukujanteet, satama  ja  vanha rakennuskanta. 

Kotipo/ku  (15)  laskeutuu kallioharjanteelta  ja 
 ylittää suoraviivaisesti alavan, kosteapohjaisen 

laaksopainanteen. Tienvarrenrakennuskantaon 
uutta koostuen rivitaloista  ja  terveyskeskuksen 
rakennuksista.  Tien  yleisilme  on  pienimittakaa-
vainen  ja  kaavatietyyppinen. 

Bollstantie,  Suuren  Kirkontien  (pt 1111 3)  ris-
teyksestä pohjoiseen  on  aluksi länsireunaltaan 
reunakasvillisuuden rajaama. Vanhat rakennuk-
set tien molemmin puolin muodostavat tehok-
kaan porttikohdan ydinkeskustaa kohti tultaes-
sa.  Tien  itäpuolella kohoaa kaunis kallioseinämä 

 (1 6)  ja  hiekkaisen maaperän ansiosta tienvartta 
komistavat suuret männyt. Tielinjaus  on  kaar-
televa  ja  tie  liittyy tasaukseltaan kauniisti ym-
päröivään maastoon.  Tien  varteen sijoittuu 

joitakin kerrostaloja, sitten omakotiasutusta, 
joka lähellä kantatietä vaihtuu jälleen kerrosta-
loalueeksi. Tiejakson pohjoisosassa maiseman 

 on  sulkeutunutta  ja  tien varsi pusikoitunutta 
 (17).  

Ongelmakohdat: 

- Keskusristeys  ja  liikerakennusten etualat 
kaipaavat viimeistelyä  (1 3)  
-  Laaja asfalttikenttä talojen välissä  (14)  
- Pusikoitunut peltoalue  kerrostalojen edustalla 

 (17)  
- Kaavateiden liittymät  ovat  turhan  laajoja  ja 

 jäsentymättömiä  (1 8)  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Inkoon taajaman sivuuttaa itä-länsi suunnassa 
kantatie  51.  Taajaman pääsisääntulona  on T

-liittymänä paikallistie  11115.  Kantatien  51  
liikennemäärä  taajaman kohdalla  on 6000  au-
toa vuorokaudessa  ja  nopeusrajoituksena  on 80 
km/h.  Vuosina  1 98 9-1 993  sattui taajamassa 
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kolme poliisin tietoon tullutta, henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta. 

Kaksi onnettomuuksista sattui kantatien  51  ja 
 paikallistien  1111 5  liittymässä, joista toisessa 

osallisena oli mopoilija.  Kolmas  henkilövahin-
koon johtanut onnettomuus sattui kantatien  51 

 ja  paikallistien  111 29  liittymässä. Kirkonkylän 
sisällä liikenneturvallisuus  on  kohtalaisen hyvä 

 ja  turvallisuusriskit keskittyvätkin kantatien 
 varteen. Siksi taajaman rakentamista ei tulisi 

hajauttaa kantatien pohjoispuolelle,  sillä  se 
 heikentäisi taajaman liikenneturvallisuutta huo-

mattavasti. Tuoreessa tieverkko-  ja  liikenne-
turvallisuussuunnitelmassa  on  kantatien  hit

-tymiin  esitetty vaihtoehtoisia eritasojärjestelyjä. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Pohja vesi 

Inkoon taajaman alueella ei ole tärkeiksi luoki-
teltuja pohjavedenmuodostumisalueita. Lähin 
sellainen  on  taajaman länsipuolella kantatien  51 

 pohjoispuolella.  

Melu  

Bollstantien  (pt 1111 5)  varsi  on  luokiteltu lii-
kennemelun suhteen ohjearvot ylittäväksi (Uu-
denmaan yleisten teiden ympäristön tila: Melu, 

 1994).  Meluselvitys  ei edellytä alueella var-
sinaisia suojaustoimenpiteitä, mutta eduksi  on, 

 jos  ajonopeudet  pidetään riittävän alhaisina 
kehittämällä tienvartta ilmeeltään tiiviinä  ja 

 raitti  maisema. 

SUUNNITTELUTILANNE  

Inkoon tieverkko-  ja  hiikenneturvallisuussuunni-
telma,  Uudenmaan tiepiiri  1 995.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Voimakas puusto osoittaa joen paikan maisemassa luon-

tevasti.  
2  Kaunis kalliomaisema, jossa kasvaa mäntyjä  ja peitekas-

vina kanervikkoa.  
3  Kaunismuotoinen  kallio, jonka reuna louhittu.  
4  Matalaa pensaikkoa.  
5  Pensoittuva  pelto tien pohjoispuolella.  
6  Omakotitalo  ja  iso hallirakennus tien vieressä.  
7  Kaunis avokallioalue, jolla kanervikkoa.  
8  Lasten leikkipaikka.  

9  Kevyen liikenteen väylä vaihtaa tien toiselle puolelle.  
10  Umpeen kasvavaa peltoa.  
11  Autio  navetta.  
12  Autio talo.  
13  Komeita yksittäismäntyjä nurmialueella.  
14  Uusi omakotitalo hieman tien tason alapuolella. 

 1 5  Rakennus tien suhteen  notkossa.  
16  Kallio, mäntyjä  ja  koivuja.  
17  Mökki  notkossa  tien suhteen.  
1 8  Ojan profiili paikoin jyrkkä.  
19  Kevyen liikenteen väylä vaihtaa puolta,  ja  jatkuu reuna- 

kivellä ajoradasta erotettuna.  
20  Kevyen liikenteen väylä jatkuu välikaistalla erotettuna  ja 

 tien pintaa alemmalla maastoon sopeutuvalla tasolla.  
21  Kevyen liikenteen väylä jatkuu reunakivellä erotettuna.  
22  Vanha kirkko muodostaa taajaman keskipisteen laajan 

puistomaisen ympäristönsä kanssa.  
23  Kapealta sillalta  aukeaa näkymä satama-alueelle. Silta 

 on  myös tehokas porttikohta siirryttäessä pääraitilta pieni-

muotoisempaafl 
ympäristöön.  
24  Vanha kivinavetta muodostaa porttikohdan vastapäisen 

rakennuksen kanssa.  
25  Upea kallioseinämä.  
26  Talo  notkossa  suhteessa tien tasoon.  
27  Kerrostalon kaunis edusta-alue: kumpare, mäntyryhmä. 

pensaita, katajia.  
28  Pusikkoa  pellon laidassa.  
29  Porttikohtana  vanha rakennus  ja kookkaat  puut molem-

min puolin tietä.  
30  Pientareella ruusupensaikkoa.  
31  Tammi-istutus. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1  * Raivattavaa pensaikkoa ojaluiskassa.  
2  *  Joen kohdalla pensaikkoa voisi raivata  sen 

 verran, että joki näkyisi tielle.  
3  * Raivattavaa pensaikkoa tieluiskassa.  
4  *  Molemmin puolin tietä luiskien pensaikkoa 
tulisi raivata.  
5  *  Kapea kaista tien  ja  pellon välissä, jossa 
kasvaa koivuja, kuusentaimia  ja  pajuja.  Tulisi 
harventaa yksittäispuiksi.  
6  Torpantien  päästä tulisi rakentaa kevyen 
liikenteen alikulku  ja  hiittymä kantatielle  katkais-
ta. Järjestelyt ovat tarpeen riippumatta  kanta- 
tien muista eritasojärjestelyistä.  
7  Rakennusryhmiä  lähellä tietä. Tontteja vas-
taan tulisi tehdä suojaistutus myös meluhaitan 
vähentämiseksi.  
8  Liittymäaluetta  tulisi kehittää istutuksin o-
soittamaan sisääntuloa taajamaan.  
9  * Tieluiskassa  kauniita katajaryhmiä. Toisella 
puolella oleva luiska kaipaisi pensaikon raivaus-
ta.  
1 0  * Tieluiska  on  suhteellisen karua  ja  heinik-
koista,  paikoitellen tulisi raivata pensaikkoa 
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harvemmaksi.  
11  Huoltoasema-alueen suojana  on  sen  itäpuo-
leila metsikkö,  muuten alue  on  avoin  ja  vaatisi 
jäsentävää reunaistutusta tien varteen.  
1 2  Liittymää tulisi järjestellä turvallisemmaksi 
porrastamalla  tai  alikulkujärjestelyillä.  Kohta 
tulisi suunnitella siten, liikenne keskustaan 
ohjautuisi  Bollstan  tien risteyksen kautta.  
1 3  *  Koivikkoa tulisi harventaa yksittäispuiksi. 

 14  *  Tie  ylittää kapean laaksomuodon hyvin 
ympäristönsä tasoon sopeutuen. Molemmin 
puolin tietä  on  raivattavaa pensaikkoa.  Koivun 
taimet tulisi jättää kasvamaan yksittäispuiksi. 

 1 5  *  Alueen koivun taimia  ja  pensaikkoa  tulisi 
raivata.  
1 6  Rivitaloalue  on  rakennettu tien suhteen 
painanteeseen. Kevyen liikenteen sorapintainen 
väylä alkaa  sen  kohdalta. Välikaista  on  hoita

-maton  ja  epäselvästi rajautuva,  ja  siihen tulisi 
istuttaa matalaa pensaikkoa  ja  yksittäispuita. 

 1 7  Rivitaloalueen  ja  tien väliin tarvittaisiin opti-
sesti ohjaava puustoistutus.  
1 8  Tähte/äntien  liittymää tulisi kaventaa  ja 

 muuttaa selvemmin  T-liittymäksi. Urheilutie  
tulisi oikaista  Tähteläntielle  rakennuskaavan 
mukaisesti.  
1 9  Liikerakennuksen  edusta  on  tietä matalam-
maila  ja  vaatisi erottavia jajäsentäviä järjestely-
jä  ja  istutuksia. Kevyen liikenteen väylän väli-
kaistassa  on  hoidon kannalta liian jyrkkä  oja, 

 joka tulisi loiventaa  ja  paikoitellen istuttaa.  
20  Näkymiä voisi raivata merenlandelle.  
21 Tien  tasauksen  noususta kärsivä koivurivi 

tulisi uusia esimerkiksi istuttamalla koivujen vä-
liin kuusirivi.  
22  Keskustan risteysalueen  ja  liikerakennusten 
edustojen uudelleenjärjestelyt, joihin liittyen 
jyrkät ojaluiskat tulisi loiventaa  ja  tarvittavilta 

 osin istuttaa. Keskeistä risteystä tulisi korostaa 
maisemanhoidollaja esimerkiksi pienellä kierto-
liittymällä. Järjestelyjen tulee olla kirkon maise-
makuvaan soveltuvia  ja  ilmeeltään yksinkertai-
sia. Liikkeiden edustoille tulisi kehittää yhtenäi-
nen kevyen liikenteen kulkureitti sataman suun-
taan.  
23  Välikaistaa  tulisi paikoin muotoilla loivem-
maksi  ja  istuttaa.  
24  *  Liittymää tulisi kaventaa  ja  opastaulun 

 ympäristöä selkeyttää  ja  siistiä.  
25  *  Liittymää tulisi kaventaa.  
26  Avoin kerrostalopiha, joka vaatisi rajaavia  ja 

 suojaavia  istutuksia.  
27  Nuorta koivikkoa  ja  pusikoituvaa  peltoa. 
Välikaista vaatisi muotoilua  ja  istutuksia.  
28  Laajaan asfalttikenttää tulisi jaotella  ja  ym-
päristöä viimeistellä vanhaan miljööseen  sovel- 
tuvin,  yksinkertaisin istutuksin  ja  laatoituksin.  
29  Paloaseman ympäristöä tulisi jäsennellä  ja 

 viimeistellä.  
30  Asuinrakennusten pihoja tulisi kohentaa  ja 

 rajausta  tiehen parantaa.  
31  Ojaluiska  vaatisi siistimistä. Osittain siinä 
kasvaa ruusupensasta.  
32  Pikkunummen  tien  ja  Länsiväylän (kaavatei

-tä)  varteen tulisi rakentaa kevyen liikenteen 
väylä. 



C
) 

J 
'I'  

'
»

/
  

cc U
) 

0
 

cc U) 
U

) 

E cc cc cc U) 
cc 
cc E :0

 
:0

 

E C) 
I- 
cc 

C
 

(fl 

E C
 

C) 

cc 
C

 
C) 
U) 
C) 

C
 

cc cc  

c
O

  

/1 I  



11 4 	 Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila. Tiemiljöö maaseututaajamiSsa,  osa Il.  
SIUNTIO, ASEMANSEUTU. 

SIUNTIO, ASEMANSEUTU 
Maisemamaakunta:  
Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet: 
Sunnanvik-Siuntio mt  11 5  Siuntiontie 
Karskog -Siuntion  as. Pt 111 75  Sjundbyntie  

Asukkaita taajamassa  1 600. 

1  Viistokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ 

Rautatien varteen kasvanut asemanseutu  on 
 korvannut noin  4 km  pohjoisempana sijaitsevan 

kirkonkylän Siuntion hallinnollisena keskukse-
na. Taajama  on  melko tehokkaasti rakennettu 

 ja  rakennuskanta pääosin uutta, joten  sen  ilme 
poikkeaa selvästi ympäröivistä viljely-  ja  kylä- 
maisemista. Rautatie halkaisee taajaman, 

muuten taajamarakenne  on  yhtenäinen  ja  kiin-
teä.  Siuntiontie (mt  115) on  sekä keskustan 
pääraitti että läpiajoväylä. Tästä aiheutuvaa 
haittaa  on  torjuttu kevyen liikenteen väyliä  ja 

 eritasoyhteyksiä  rakentamalla. Palvelut si-
jaitsevat keskeisesti  Siuntiontien  molemmin 
puolin  ja  etäisyydet asuinalueille ovat lyhyet. 
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Kaavatilanne:  Alueelle  on  vahvistettu yleiskaa-
va  1 993.  Siinä asuinrakentamisen laajenemis-
suuntia ovat keskustan itäpuoli Sundbyntien  (pt 
111 75)  molemmin puolin sekä taajaman luo-
teisosa. Työpaikka-alueet laajenevat keskustan 
lounaispuolella  ja  uusi laaja työpaikkakeskitty

-mä on  kaavailtu  Helsinki -Karjaatien  tuntumaan 
 5 km  keskustasta etelään. Yleiskaavassa  on 
 myös osoitettu keskustan kiertävä läntinen ohi-

kulkutie. Rakennuskaava  on  liikennealueiden 
osalta ajan tasalla  ja  tiealueiden  varaukset 
riittäviä. 

Taajama kärsii sekä rautatien, jolla Siuntiosta ei 
juurikaan ole henkilöliikennettä, että  Siun-
tiontien jakavasta vaikutuksesta  ja  läpiajosta. 

 Koska  Siuntiontien  varteen  on  rakennettu kevy-
en liikenteen väylät  ja  eritasoyhteyksiä,  ei 
ohikulkutien rakentamiselle ole tällä hetkellä 

kiireellistä tarvetta.  Jos  yleiskaavan mukaiset 
rakennusalueet keskustan luoteiskulmassa 
toteutuvat, helpottaisi kevyen liikenteen yhteys 
rautatien ali aseman länsipuolelta alueen saa-
vutettavuutta. 

MAISEMATEKIJAT  

Taajama  on  keskellä valtakunnallisesti arvokas-
ta Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen kulttuuri-
maisemaa,  jolle  leimaa-antavia ovat laajat  vilje

-lynäkymät, jokilaaksot  ja  kartanomaiset tilakes-
kukset.  Rakentaminen  on  ryhmittänyt  avo- 
maisemien välissä kohoavalle matalalle harjan-
teelle, jonka länsiosalla  on  harjukerrostumia  ja 

 itäpäässä kalliovaltainen selänne.  Pohjoisessa 
uudisrakentaminen ulottuu tasaiselle peltoalu-
eelle. Siuntionjoki sivuaa keskustaa koillisesta, 
mutta  se  ei ole taajama-  tai  tiemaisemissa 
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Kaavio taajaman maisemarakenteesta (Merkintöjen selitykset Fiitteessai.  

kovin  merkittävä. Sensijaan  jokilaaksoa  rajaavat 

korkeat  ja  jyrkät rinteet luovat maisemalle 
komean yleisilmeen. Tiestö  on  linjauksiltaan 

 vaihteleva  ja  tukeutuu luontevasti  selänteiden 
 ja  mäkien reunoihin. Siuntiontien (mt  11 5)  ilme 

 on  keskustaväyläksi  liian avoin  ja  vetävä. 

KULTTUURIHISTORIA 

Valtakunnallisesti  ja  seudullisesti  arvokkaaksi  
kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi  on  määri-
telty Siuntion rautatieasema  ja  asemanseutu. 

 Rautatieasema  on  rakennettu  1 898-99 (B. 
 Granholm) ja  laajennettu  1913.  Asema-aluee-

seen kuuluu asuinrakennus  ja  joukko  varastora-
kennuksia  vuosisadan alusta.  Asemanseutuun  
sisältyy aseman  pohjoispuolinen  alue, jonka  
liikerakennukset  vuosisadan  alkuvuosikym-
meniltä  muodostavat  eheän  kokonaisuuden  

(Rakennettu  kulttuuriympäristö,  1 993;  Läntisen 
Uudenmaan rakennusten  ja  maiseman kulttuuri- 
historiallinen  inventointi,  1 993).  

TIEMILJÖÖ 

Sunnanvik-Siuntlo mt  11 5  Siuntiontie  

Tiejakson eteläpää  halkoo laajaa kulttuuri-
maisemaa, jossa perinteinen asutus  on  hakeu-
tunut tienvarren  kumpareille  (1).  Tiemaisemaa 

 heikentää paikoin ojien  pusikoituminen.  Ase -
manseutu  sijoittuu  metsäiselle  harjanteelle, 

jolloin  tulo  keskustaan  on  selvästi  koettavissa  
(2). Paikoitellen tien varteen  on  jäänyt pieniä 
avoimia  peltoalueita,  joiden  hoitamattomuus  on 

 ongelma  tiemiljöössä.  Kevyen liikenteen väylät 

 on  rakennettu osittain molemmille puolille tietä  
(3). Terveysaseman  ja  sitä vastapäätä  
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Taajaman tiemi/jöö, kulttuurihis toriallise  t  kohteet  ja  pohja vesia/uee  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t 
 liitteessä). 

olevan  liikerakennuksen  välisellä alueella  tie on 
 nostettu liian korkealle suhteessa  pihoihin  (4). 
 Koulujen kohdalla olevaan risteykseen  on  ra-

kennettu kevyen liikenteen alikulku, jonka 
 luiskia  on  runsaasti istutettu  (5). Puuryhmien 

 lisääminen poistaisi  tiemiljöön  avoimuutta  ja  
suurimittakaavaisuutta.  

Varsinainen  liikekeskus  avautuu koulujen poh-
joispuolella.  Liikekeskustan  ilme  on  nykyisel-
lään  turhan  avoin eivätkä  paikoitusalueet  jäsen- 
ny  riittävän selvästi eroon  tiemiljööstä.  Melko 
vähäisillä  ympäristönhoitotoimenpiteillä  voitai-
siin aluetta oleellisesti kohentaa.  Tie alittaa 

 tämän jälkeen rautatien.  Alikulun viimeistelyssä 
 on  kokeiltu  betonikivien  käyttöä  luiskien  lisäksi 

myös avo-ojien  verhouksessa.  Lopputulos  on  il-
meeltään melko  betoninen  ja  kaipaisi jonkin- 

laista  pehmennystä  (6). Alikulkujärjestelyyn 
 liittyvät istutukset ovat vielä melko huomaa

-mattomia. Alikulun  jälkeen tien varren liiketalot 
muodostavat  eheän  miljöön, jota  tien  reunakas-
villisuus  täydentää  (7).  Taajaman reunaan  on 

 vielä rakennettu uusi  rivitaloalue,  jonka jälkeen 
 tie  jatkuu jälleen laajassa kulttuurimaisemassa 

 (8)  tarjoten kauniita  viljelynäkymiä. 

Ongelmakohdat: 
- kulttuurimaisemaosuuden pusikoituneet  reu-
nat  (1) 
- hoitamattomat peltoalueet  taajamassa  (2) 
-  tien tasaus suhteessa ympäristöönsä  (4) 
- tiemiljöön  avoimuus  liikekeskustan  kohdalla 

 - alikulun  kovat materiaalit  (6)  
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2  V/is  tokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Siuntiontien (mt  115)  tasaus  on  monin paikoin viereisiä pihoja korkeammalla.  
4  Siuntiontie (mt  115) on  taajaman pääraitri  ja  samalla läpiajoväylä. Liikekeskuksessa tien ilme  on  turhan  väljä  ja 

 maan tiemäinen. Asiaa voidaan osittain korjata  tie  tilaa kaventa  villa  istutuksila.  
5  Keskustassa  on  toteutettu kevyen liikenteen järjestelyt.  
6  Rauta tien alituksessa  on  ojaluiskia  verhoiltu betonikiveyksellä. Ilmettä voidaan pehmentäa muu tamila lisäistutuksila (mt 

 115).  
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Taajaman  tie  verkko,  /iikenneo/osuh  tee  tja  ongelmakohda  t  (Merkin  tOjen se/it ykse  t  IlitteessäL 

Karskog -Siuntion  as pt 111 75  Sjund
-byn  tie  

Tarkasteltava tieosuus alkaa Siuntion aseman 
länsipuolella olevan alikulkusillan luota  (9). Tie 

 kulkee pienimuotoisen vaihtelevan viljelys-
maiseman halki,  ja  siltä avautuu näkymiä lähin-
nä pohjoiseen. Muutamat rakennusryhmät  ja 

 niiden pihapuusto rytmittävät tiemaisemaa. 
 Tien  länsipäähän  on  sijoittunut uusia asuinalu-

eita metsän sisään  (10). Tie  laskeutuu kohti 
taajamaa  ja  yhtyy maantiehen  11 5  liikekeskus

-tan  kohdalla. Läheisen rivitaloalueen päässä 
oleva kauppa sijoittuu hankalasti tien alarintee

-seen (11).  

Ongelmakohdat: 
- korkeusero  tien  ja  kaupan pihan välillä  (11)  

LIIKENNETURVALLISUUS 

Taajamakeskustan  läpi kulkee maantie  11 5. 
 Siihen liittyy paikallistie  111 75.  Maantien  11 5 
 liikennemäärä  on  noin  3600  autoa vuorokau-

dessa  ja  nopeusrajoituksena  on 50 km/h.  Vuo-
sina  1 989-1 993  sattui taajamassa, maantiellä 

 11 5  yhteensä viisi poliisin tietoon tullutta, 
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 
Näistä neljä oli kevyen liikenteen onnetto-
muu ks  i  a.  

Vuonna  1 993  valmistui taajaman läpi kulkevan 
maantien  11 5  parantamishanke.  Taajaman 
liikenneturvallisuutta parannettiln rakentamalla 
kevyen liikenteen väylästö maantie  11 5  var-
teen, kevyen liikenteen alikulkukäytävä koulu-
keskuksen kohdalle, kevyen liikenteen ylikulku-
käytävä  radan  kohdalle  ja  rautatien risteyssilta. 
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Tie _____ _______ _______ _________  

Yleisen Ajoradan Kevytliik.  Kevyt uk. 
tien Pituus leveys Verkollinen  asema väylien Valaistu Suojatie alikiylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  osuus (%) osuus (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

115 3.70 7.0 OhikaavalSiskaava  39 47 6 1 Seututie  taajama  50, 80 

11175 2.16 5.6 OhikaavalSiskaava  0 9 1 0 Yhdystie  taajama  50,60 

Yht./keskim.  5.86 6.5 25 33 7 1  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki 
______________________ ___________ tallennetut 

 onnettomuudet 
___________ 

Yleisen 
________ _________ ___________ 

Raskaan 
___________ ___________ ___________ 

Henkilövahinko-onn. Hv,onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

115 2925 3325 4.5 5 4 0 25.3 0.27 11 

11175 329 419 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  1968 2254 5.4 5 4 0 23.8 0.17 11 

Verkollinen  asema *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen- 
Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus. 

Liikenneturvallisuuden lähiajan parantamistar-
peita e.m. toimenpiteiden jälkeen ei ole tiedos-
sa. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohja vesi 

Siuntion aseman pohjoispuolella  on  ensimmäi-
sen luokan pohjavedenmuodostumisalue, joka 
rajoittuu idässä Siuntionjokeen  ja  pohjoisessa 
Tjusträskin rantaan, jossa myös pohjavedenot-
tamo sijaitsee. 

Melu  

Siuntiontien  varsi  on  luokiteltu liikennemelun 
suhteen ongelmalliseksi (Uudenmaan yleisten 
teiden ympäristön tila: Melu,  1 994).  Meluselvi -
tys  ei kuitenkaan esitä alueelle suojaustoimen-
piteitä. 

SUUNNITTELUTILANNE  

Siuntion tieverkko-  ja  liikenneturvallisuussuun -
nitelma,  Uudenmaan tiepiiri  1 993  

Vahvistettu osayleiskaava  1 993.  
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MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Kaunis talouskeskus, jonka pihapiiriä rajaa etelän puolella 

tiivis reunaistutus.  
2  Vanha tuotantorakennus.  
3  Avoin hoidettu tontin edustaosa.  
4  Lasten  leikkipaikka.  
5  Hoidettua  nurmikkoa, Terijoen salavia.  
6  Vanhat liikerakennukset muodostavat kauniin porttikoh

-dan  tiemiljäössä.  Toisen rakennuksen piha  on  erotettu 

pienellä kivetyllä alueella tiestä.  
7  Avoin tontinosa,  jolle  on  istutettu puuntalmia.  
8  Uusi rivitaloalue.  
9 Tie  sijoittuu avomaisemassa sopivalle tasolle suhteessa 

ympäristöönsä. Piennaralueet ovat slistit.  
10  Tiivis sekapuusto asuinalueen  ja  tien välissä.  
11  Uusi asuinalue. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* =pikaparannuskohde  

1  *  Aidan vieressä pusikkoa, joka vaatisi har-
vennusta.  
2  * Ojaluiskien pusikkoa  tulisi raivata.  
3  * Pusikkoa  tulisi harventaa.  
4  Avoin pujoa kasvava pieni pelto kaipaa hoito- 
toimia.  
5  *  Kevyen liikenteen väylän välikaistaan tulisi 
istuttaa puuryhmiä  ja  pensaita.  
6  Kevyen liikenteen väylä alkaa molemmilla 
puolilla tietä.  Tien  taso  on  yli puoli metriä piho-
jen tasoa korkeammalla. Häiritsevää vaikutusta 
voisi pienentää sopivin reunaistutuksin.  
7  Epämääräinen hoitamaton joutomaa, joka 
tulisi hoitaa esimerkiksi niittämätiä.  
8  Suojatiet  tulisi varustaa keskisaarekkeilla.  
9  * Tieluiskan  koivikkoa  ja  pensaita tulisi  har

-ventaa.  
1 0  Kevyen liikenteen alikulku, jonka luiskilla 
runsaasti pensasistutuksia,  mm.  kurttulehti

-ruusua, vaahteraa, lumimarjapensasta. Tyhjille 
luiska-alueille voisi istuttaa puuryhmiä lähelle 
tietä. 

*  Kevyen liikenteen väylän  ja  pihatason 
 välillä  on  jyrkkä pudotus. Turvallisuussyistä 

voisi istuttaa pensaita erottamaan alueet toisis-
taan.  
1 2  *  Avoin luiska, jonka takana  on  sorakenttä. 

 Luiska tulisi istuttaa.  
1 3  Alikulkusillan  kohdalla tien pienet, mutta 
paikoin jyrkät reunaojat  on  kivetty.  Alueen 
yleisilmettä voisi pehmentää esimerkiksi kor-
vaamalla kivettyjen alueiden alku-  ja  loppupää 

 normaalilla salaojitetulla välikaistalla, joka istu-
tetaan pensailla  ja  puilla (idealuonnos  on  liittee-
nä). Siltojen kohdalla luiskat voivat säilyä  kivet  

tyinä.  
14  *  Ojan pusikkoa tulisi raivata.  
1 5  Sjundbyntien  varteen tulisi rakentaa kevyen 
liikenteen väylä Härkäkujan liittymään saakka. 

 1 6  Jyrkästi pihaan viettävä tien luiska tulisi 
muotoilla loivemmaksi  ja  istuttaa.  
1 7  * Raivattavaa pusikkoa  tien pientareella. 
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SIUNTIO, KIRKONKYLÄ 
Maisema maakunta: 
Eteläinen  viljelyseutu  

Yleiset tiet:  
Sunnanvik-Siuntio  mt  11 5  Siuntiontie  
Lohja-Siuntio  mt  11 6  Suitiantie  
Kivenlahti-Virkkala  mt  11 30  (mt  11 3)  Lappersintie-Evitskogintie  
Svartbäck -Siuntion kk  Pt 11171  Kirkkotie  
Svartbäck-PeIlas  pt 111 72  Nimismiehenmäki  

Asukkaita taajamassa  400.  

1  Viistokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ 

Siuntion kirkonkylä  on  säilynyt pienenä  ja  kylä
-mäisenä,  koska kunnan rakennustoiminta  on 

 keskittynyt viisi kilometriä etelämmäs aseman- 
seudulle.  Taajamarakenne  on  hajautunut  kai

-lioselänteiden erottamiksi rakennusryhmiksi, 
 selvää  keskipistettä  ei ole syntynyt.  Kirkkotien  

(pt 111 71)  varressa  on  harvaa,  raittimaista 
kylärakennetta.  

Komea  kivikirkko  ympäristöineen hallitsee 
kirkonkylän  taajamakuvaa.  Valitettavasti mil-
jööseen kaikkein huonoimmin soveltuvat  uu-
disrakennukset  ovat keskittyneet  sen  ympärille. 
Rakennuskanta koostuu  pientaloista  ja  muuta-
mista  rivitaloista. Hajasijoitettuja palvelupisteitä 

 ovat koulu, kirjasto  ja  suuri  kuntouttamiskes-
kus.  Kaupallisia palveluja ovat  lähikauppa  ja  
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icaavio  taajaman  maanayrosta  1.9.i4  (IVierkintojen  selitykset  liitteessa). 

huoltamo.  Muut palvelut haetaan  asemanseu-
dulta. 

Kaavatilanne:  Kirkonkylään  on  vahvistettu  
osayleiskaava  1 993.  Rakennuskaavoja  ei ole 
laadittu. Yleiskaavan mukaan taajaman kasvu 
tulee olemaan vähäistä  ja  tapahtumaan nykyi-
siä alueita  täydentäen. Liikenneverkkoon  ei ole 
odotettavissa muutoksia. 

Maantiet  11 30, 11 5  ja  11 6  muodostavat  tie-
verkon rungon,  jota  paikallistiet  täydentävät. 
Taajaman kokoon nähden yleisiä teitä  on  pal-
jon. Maantiet halkaisevat muutenkin hajanaista  
taajamarakennetta  ja  läpiajoliikennettä  on  jon-
kin verran. Pienistä  liikennemääristä  johtuen 
tiestön haitta maankäytön suunnittelulle  on 

 kuitenkin  varsin  vähäinen. 

MAISEMATEKIJÄT 

Kirkonkylä sijoittuu osaksi valtakunnallisesti 
arvokasta  Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojen kult-
tuurimaisemaa. Kirkko  on  rakennettu maisemal-
liseen  solmukohtaan  matalalle  harjukumpareelle  
laajojen  viljelylaaksojen rajakohtaan  ja  Kirkko- 
joen varteen. Kirkon itä-  ja  länsipuolta  kehystä-
vät komeat  kallioharjanteet.  Rakentaminen  on 

 hakeutunutmoreeni/kallioselänteidenreunoihin, 
kumpuilevien savialueiden  jäädessä avoimiksi  
viljelymaisemiksi,  joita hoidetut  tilakeskukset  ja 

 puurivit elävöittävät. Tjusträsk  on  kirkonkylän  
eteläpuolen  arvokas  maisemaelementti.  Tiestö 
hakee luontevasti tukea  kallioselänteiden reu -
noista. Ainoastaan  Evitskogint/en (mt  11 30)  ja  
Suitiantien (mt  11 6)  uusi risteys sijoittuu  mai-
sematekijöistä irralleen  peltojen keskelle. 
Alueen tiestö  on  kokonaisuudessaan  maisemal- 
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Kaavio taajaman maisemarakenteesta (Merkintöjen selitykset liitteessä). 

lisesti  arvokasta. Tiemaiseman keskeiset ele-
mentit ovat laajat  viljelymaisemat,järvinäkymät 

 ja kirkkomiljöö.  

KULTTUURIHISTORIA 

Siuntion kirkonkylästä  on  määritelty valtakun-
nallisesti arvokkaaksi ympäristöksi kirkon ym-
päristö, johon Siuntionjoen jokimaisema liittyy. 
Siuntion kivikirkko  on 1400-luvulta. Erillisen 
kellotapulin kiviosa lienee kirkon ikäinen,  ja 

 hirsiosa  1 700-luvulta. Tjusterbyn eli Tyyskylän 
kartanon empiretyylinen päärakennus sijaitsee 
vanhan linnavuoren, Skällbergetin juurella (Ra-
kennettu kulttuuriympäristö,  1 993).  

Kirkonkylän lähialueiden kulttuurimaisemat  on 
 arvioitu seudullisesti arvokkaiksi, kuten kirkon- 

kylän eteläpuolinen Tjusträskin länsirannan 

kulttuurimaisema sekä pohjoisessa Kyrkån 
kulttuurimaisema (Läntisen Uudenmaan raken-
nusten  ja  maiseman kulttuurihistoriallinen  in-
ventointi, 1993). 

TIEMILJÖÖ  

Sunnanvik-Siuntio  mt  11 5  SiuntiontIe  

Tie  lähestyy taajamaa ylittäen laajan kulttuuri-
maiseman, jonka itäpäässä  on Tjusträskin  järvi 

 (1).  Siuntion taajaman kohdalla  se  kaartaa 
kauniisti mäen rinnettä, johon  on  sijoittunut 
vanhaa omakotitaloasutusta  (2).  Siuntion  kyl

-pylään  johtava  tie erkanee itäänpäin peltoauke-
an  poikki.  Tie on  kokonaisuudessaan maisemal-
lisesti komea tarjoten hyviä näkymiä viljely-  ja 

 järvimaisemaan. Ongelmakohta tiemiljöössä  on 
 koulun lähellä oleva välikaistan erottama leväh- 
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Taajaman  tiemi/jöö, kulttuurihistoria//iset  kohteet  ja pohjavesialueet (MerkintOjen  selitykset 
liitteessä).  

dysalue,  jota  ympäröivät  ojaluiskat  ovat liian 
jyrkkiä  ja  mandottomia hoitaa  (3).  Maanteiden 

 11 5  ja  11 30  risteyksessä kevyt liikenne joutuu 
ylittämään tasossa tien  11 30,  mikä  kouluilta 

 tulevan liikenteen takia  on  ongelmallista  (4).  

Ongelmakohdat: 
- levähdysalueen tieympäristön  viimeistely  (3)  
- risteysalueen  järjestelyt  (4)  

Kivenlahti -Virkkata mt  11 30  Lappersin
-tie-Evitsko  gin tie  

Tarkasteltavan  tiejakson länsipää  ylittää kapean 
pohjois-etelä -suuntaisen laaksopainanteen, 

 jossa siitä lähtee  paikallistie  11171  pohjoiseen 
 ja  paikallistie  111 72  etelään. Jälkimmäisen  ris

-teysalueen lähiympäristö  on  hieman  pusikoi- 

tunutta  (5).  Tieltä aukeaa hieno näkymä ete-
lään  viljelyaukealle.  Tämän jälkeen  tiemaisema 

 muuttuu  sulkeutuneeksi  ja  tie  nousee  metsäi-
selle selänteelle.  Asutusta  on  harvakseltaan 
tien molemmin puolin.  Sen  eteläpuolelle  on 

 sijoittunut rivitaloja, jotka ovat huomattavasti 
alempana kuin  tie,  mutta puuston  suojaamia 

 (6).  Pienen  painanteen  jälkeen tien eteläpuolella 
 on  huoltoasema-alue, joka  on  erotettu kapealla 
 väliojalla tiealueesta  (7).  Ohitettuaan  mäen  laen 
 tie  alkaa laskeutua kohti etelään aukeavaa 
 viljelymaisemaa.  Asutusta  on  molemmin puolin 

tietä  ja  tie on  huomattavasti pihojen tasoa 
korkeammalla  (8).  Peltoaukean  keskeltä  erka

-nee  maantie  11 6  pohjoiseen  ja  samalla kohti 
Siuntion kirkkoa  ja  taajaman keskustaa. Kirkon 
suuntaan avautuvaa näkymää häiritsevät mai-
semaan huonosti sopivat  asuinrakennukset.  
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2  Viistokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemiljöökuvaukseen.  
3  Tiestö/tä  avautuu hienoja näkymiä laajaan vi/je/ylaaksoon  (m t 1130). 
4  Maanteiden  1130/a 116  risteys (taustalla) sijoittuu keskelle peltoaukeaa maisemarajoista irra//een.  Sen  havaittavuutta 

 voisi korostaa esimerkiksi kirkon suuntaan joh tavalla puukujan tee//a.  
5  Kapea  ja  vaikeasti hoidattava välikaista  (m t 1130). 
6  Jokiuoma  ja  mae/lä  kohoava kirkko ovat maamerkkejä pohjoisesta (mt  116)  tultaessa. Tienvarren kasvillisuutta olisi 
syytä siistiä  ja  selkeyttää. 
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laajaman  tieverkko, Illkenneo/osuhteetja onge/makohdat (MerkintOjen selitykset liitteessä). 

Liittymä sijoittuu pellon keskelle maisemarajois
-ta  irralleen  (9).  

Ongelmakohdat: 
- Pusikoitunut risteysalue  (5)  
-  Huoltoaseman liittymäjärjestelyt  (7)  
- Pihatasoja  korkeammalla oleva tien tasaus  (8) 

 -  Teiden  11 30  ja  11 6  risteysalueen  järjestelyt 
 (9)  

Lohja-Siuntio  mt  11 6  Suitiantie  

Tie  suuntautuu kohti Siuntion kirkkoa,  ja sen 
 viereen  on  rakennettu kevyen liikenteen väylä. 

 Tien  luonne voisi olla viimeistellympi ajatellen 
 miljöön  arvokkuutta  (10).  Kirkon itäpuolella  on 

 joitakin rakennuksia, joiden edustalta puuttuu 
peltoa vastaan selkeä reunaistutus  (11).  Kirkon 
länsipuolella kohoaa korkea mäki,  jota  on  jou- 

duttu tien teon yhteydessä leikkaamaan. Pitkä 
luiska vaatisi lisäistutuksia sopeutuakseen 
paremmin maisemaan  (1 2).  Kirkkomäen  jälkeen 

 tie  laskeutuu Kirkkojoen laaksoon,  ja sen  länsi- 
puolelle  jää  hoitamaton  avoin alue, kun taas 
oikealla puolella  on  ankeailmeinen  entinen 
kaupparakennus  (13).  Pohjoisesta katsottaessa 
rakennus  on  paha maisemahaitta kirkon edes-
sä. Tiestä erkanee länteen paikallistie  11171. 

 Joen ylitys  on  tiemaisemassa  huomaamaton. - 
 Sen  tuntumassa  on  joitakin kauniita vanhoja 

rakennuksia, jotka muodostavat puuston kans-
sa luontevan sisääntulon. Taajaman pohjois-
puolella aukeaa laaja peltomaisema kohti Suiti

-an  kartanoa  (14).  

Ongelmakohdat: 
- Viimeistelemätön tieympäristö  kirkkoa lähes-
tyttäessä etelästä  (1 0)  
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turvallisuusongelmia.  Kevyen liikenteen  turval -
lisuustilannetta  ei kuitenkaan voi pienestä 
aineistosta johtuen onnettomuustilastoista 
päätellä. Vuosina  1 989-1 993  ei taajamassa 
sattunut poliisin tietoon tulleita, henkilövahin-
koon johtaneita onnettomuuksia. 

Vuonna  1 994 on  maantien  11  30/maantien  11 6 
 liittymä kanavoitu  ja  maantien  11  30/maantien 

 11 5  liittymä varustettu väistötilalla. Maantien 
 11  30/maantien  11 5  liittymässä kevyt liikenne 

risteää tasossa maantietä  11 30.  Ylityskohta  on 
 kevyen liikenteen kannalta riskialtis. 

YMPÄRISTÖTEKIJAT  

Pohjavesi 

Siuntion kirkonkylän läheisyydessä ei ole mer-
kittäviä pohjavesialueita. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Siuntion tieverkko-  ja  liikenneturvallisuussuun-
nitelma,  Uudenmaan tiepiiri  1 993.  

Vahvistettu osayleiskaava  1 993.  
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MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  PuilIe  istutettu  tontinosa  jyrkästi tien alapuolella.  
2  Pihojen taso  on  tällä alueella tietä matalammalla, mutta 

 asuinrakennukset  sijoittuvat  nnteeseen.  
3  Avoin  niittämätön  alue.  
4  Kevyen liikenteen ylitys tasossa  on  vaaratekijä.  
5  Kirkon pysäköintialue.  
6  Talousrakennus  alempana tien tasoa.  
7  Rivitalo.  
8  Kauppa, jonka nurkalla  puhelinkioski  ja  pysäkkikatos. 

TOIMENPIDENSUOSITU KSET  

1  * Pusikoitunut tienpenger  tulisi raivata  ja 
 istuttaa  puuryhmiä.  

2  *  Eri-ikäisiä  haapoja  ja  koivuja, jotka tulisi  
harventaa yksittäispuiksi.  
3  *  Avoin  tontinosa,  jonka ojasta tulisi raivata  
pusikko.  
4  Levähdysalueen  kohdalla jyrkät  ojaluiskat  
tulisi muotoilla  loivemmiksi.  Molemmin puolin 
tietä tulisi ojien  pensaikko  raivata.  
5  *  Metsän  reunapusikkoa  tulisi raivata.  
6  Rivitalot sijaitsevat  notkossa  tien suhteen, 
mutta niiden edessä  on  tiivistä puustoa. Talo-
jen  pysäköintipaikat  ja  autokatos  ovat kor-
keammalla tasolla.  Tien  vieressä  on  jäsentämis

-tä  kaipaava epämääräinen sora-alue  ja  tien 
varressa  raivattavaa pensaikkoa.  
7  Huoltoaseman kohdalla  on  tien  ja  pihan välille 
istutettu  ruusuangervoa.  Väli kaistan  istutusta  
tulisi lisätä  alarinteen  puolelle  ja  samalla  loiven-
taa  ojan muotoilua.  
8  *  Koivun taimikko tulisi  harventaa.  
9  Liittymäaluetta  tulisi istutuksilla muuttaa 
paremmin taajaman  sisääntuloa ilmentäväksi. 
Pysäkkikatos  ei sovi maisemaan. Maantien 

 11 30  eteläreunaan  tulisi rakentaa kevyen lii-
kenteen väylä  Nimismiehenmäen  (pt 111 72) 

 liittymästä  kylpylään  vievän  kävelytien  liitty-
mään saakka.  
1 0  Rakennettu ympäristö vaatisi selkeämmän  
reunavyöhykkeen avomaiseman  suuntaan.  
11  Ojaluiskat  tulisi muotoilla  loivemmiksi  ja 

 mandollisesti istuttaa  puukuja  kirkolle vievän  
tienosan  viereen.  
1 2  Opastetaulun  ympäristöä tulisi siistiä  ja 

 vii  mei  stel  lä. 
1 3  Ojaluiskia  tulisi muotoilla  loivemmiksi.  
14  *  Kirkkoa vastapäätä olevaan korkeaan  
luiskaan  tulisi istuttaa pehmentäviä puu-  ja 

 pensasryhmiä.  
1 5  *  Pysäköintialueen ympärille tulisi istuttaa  

rajaavia  matalia  pensasistutuksia.  
1 6  Julkisivuiltaan  ankea entinen  1 960-luvun  
kaupparakennus,  jota  ympäröi  metalliverkkoai

-ta.  Maisemaan sopeutumista voisi auttaa aina-
kin  reunaistutuksella  tien puolelle.  
1 7  * Alava pusikkoa  kasvava alue tulisi raiva-
ta.  
1 8  Kolmiomainen  avoin alue taajaman keskellä 
teiden risteyksessä.  Ojaluiskat  tulisi muotoilla  
loivemmiksi  ja  alueelle tulisi istuttaa joitakin  
puuryhmiä  siten, että  sen  luonne säilyy avoi-
mena.  
1 9  * Pusikkoa  tulisi raivata.  
20  Pensoittuva  pelto, joka tulisi pitää avoime-
na.  
21  * Pusikkoa,  joka tulisi raivata.  
22  Pitkällä  aikajänteellä  tulisi rakentaa kevyen 
liikenteen väylä kirkonkylästä Siuntion asemal-
le. Väylä tulee suunnitella ilmeeltään vaihtele -
vaksi  ja  kulttuurimaisemaan  soveltuvaksi. 
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OTALAM  pi  
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki-Olkkala mt  1 20  
Siippoo-Perttula mt  1 322  
Otalammen asematie mt  1 323  Siippoontie  
011ilan  Pt 11317  Otalammentie  

Asukkaita taajamassa  450. 

1  Viistokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ  

Otalampi  on  pieni, nauhamaisesti Otalammen
-tien  (pt 11 31 7)  ja  rautatien varteen kasvanut 

maaseutumainen taajama. Rautatie lyö leiman-
sa kyläkuvaan, mutta  on  samalla voimakas 
taajamarakenteen  jakaja.  Vähäiset kaupalliset 
palvelut sijaitsevat yksittäin Ota/ammentien  
varressa, ala-aste taajaman etelälaidalla. 

Kaavatilanne:  Kuntaan  on 1 986  laadittu yleis-
kaava, jossa rautatien länsipuolinen  osa  Ota-
lampea  on  jätetty selvitysalueeksi.  Radan  itä- 
puolta varten  on  laadittu  1 994  hyväksytty 
osayleiskaavaehdotus, joka  on  tarkoitus saat-
taa kunnanvaltuustoon  1 995.  Länsipuolista sel- 
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Kaa yb  taajaman maankäytOs  ta.  1994  (Merkin tOjen se/it ykse  t  /iitte  essä).  

vitysaluetta  varten  on  laadittu osayleiskaavaeh-
dotus  1 993  ja  se on  tarkoitus viedä valtuusto- 
käsittelyyn  1 997.  Rakennuskaava  on  vuodelta 

 1971  ja  siihen  on  myöhemmin tehty muutok-
sia. Suunnitelmien mukaan Otalammen taaja-
marakenne tulee radikaalisti muuttumaan voi-
makkaanväestölisäyksenja uusien tiejärjestely-
jen myötä. Pääosa uudisrakentamisesta tulee 
sijoittumaan  radan  länsipuolelle 0/kotien  ja  Slip

-poontien ( mt  1 323)  väliin.  Ota/ammentle  on 
 tarkoitus korvata uudella  Asematiellä,  joka 

alittaa rautatien  Puistotien  kohdalta  ja  yhtyy 
mandollisesti mt  1  20:eenja Siippoontiehen,  jol-
loin nykyiset tasoylikäytävät voidaan katkaista. 
Samalla  Ota/ammentie  muuttuu kaavatieksi  ja 

 säilyttää nykyisen pienimuotoisen ilmeensä. 

Laaja uudisrakentaminen lisää taajaman poikit- 
taisliikennettä rautatien yli. Samalla tarve ke- 

vytväylän  rakentamiseen koulun suuntaan 
kasvaa. Uuden  Asemat/en  rakentaminen  ja 

 siihen kytkeytyvät muut tiejärjestelyt poistaisi 
pääosin molemmat ongelmat, mutta  sen  lisäksi 
tulisi varautua kevyenliikenteen  tunnelin  raken-
tamiseen Otalammentien  ja  Kuusitien  välille. 
Päätiestön radikaali muuttaminen saattaa vai-
keuttaa taajamarakenteen hahmottumista. 

MAISEMATEKIJÄT 

Otalammen  maisema-tekijät ovat hyvin pieni-
piirteisesti vaihtelevia.  I  Salpausselkä sivuaa 
taajamaa lännessä, mutta Otalammen kohdalla 

 se  kohoaa epäjatkuvina harjukumpuina  tai 
 levittäytyy kalliomäkien puhkomina hiekkanum

-mina.  Maiseman perusrungon muodostavat 
kapeat itä-tänsisuuntaiset kallio/moreeniharjan

-teet ja  niiden väliin jäävät kapeat purolaaksot. 
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Taajaman tiemi/jOO, ku/ttuurihistoria//i.se  t  kohteet  ja  pohja vesia/uee  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t 
 liitteessä). 

ei ole 

Otalammen asematie mt  1323 Slip-
poon tie 

Otalammen  pohjoinen sisääntulotie seuraa 
jylhäpiirteisen kallioselänteen pohjoisreunaa  (1). 
Tiemaisemat  ovat erämaaluonteisen komeita. 
Rautatien länsipuolelle  jää pienipiirteinen  oma-
kotitalorypäs  (2),  jonka kohdalla tietila  on  ka-
pea  ja  tiivis. Laskeutuminen rautatielle  ja  itään 
avautuva laajahko peltonäkymä  (5)  luovat  tie- 
maisemaan porttikohdan  (4),  jonka jälkeen  tie 

 seuraa  radan  vartta etelään. Maisemallisesti 
arvokkain tiejakso  on asemanseutu vanhoine 
rakennuksineen  ja  komeine puineen  (7).  Siinä 
tiemiljöö  on  erittäin herkkä ympäristön muutok-
sille. 

Ongelmakohdat: 
- Tiemaisemaa  häiritsevä varastopiha  (3) 
- Tasoylikäytävä  (4) on liikenneturvallisuusriski 
- Risteysalue on optisesti  sekava  (4) 
-  Tie  kulkee korkean, pusikoituneen ratapenkan 
juurella  (6)  

011ilan  pt 11 31 7  Otalammentie  

Aseman eteläpuolella kulkee kapea, itä-Iän-
sisuuntainen viljelylaakso  (8),  tien varressa  on 

 harvaa asutusta. Teiden risteys päiväkodin 
kohdalla  on  yksi taajaman solmukohtia  (9). 
Itäänpäin  lähtevä  tie on  puiden tiiviisti rajaama 

 (11)  ja  mielenkiintoinen. Jyrkät rinteet tekevät 
tiemiljöön paikoin rotkomaisen oloiseksi. Idem-
pänä tieympäristö  on pienipiirteistä  väljän oma-
kotitaloasutuksen  ja  pienten avomaisemien kir- 
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2  V/is  tokuva taajamasta,  numeroin  Ii  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Siippoon  tien  (1323)  tasoristeys,  jonka lànsipuolella tiemiljöö tiivistyy kapeaksi raitiksi. Tavoitteena  on  tasoristeysten 

va/helt tainen  poistaminen.  
4  Vanha asemanseutu  on  Otalammen  arvokkain mi/jöökokonaisuus, jossa tulisi valoa radikaaleja muutoksia  (pt 1131 7). 

5  Ota/ammentien  (pt 1131  7)/ânsipää  on  rakennusten  ja kas  villisuuden  rajaama. Päiväkodin  ja  liikerakennuksen  piha-alueet 

vaativat jäsentelyä.  
6  Otalammentien  (pt 1131 7)  itäosalla  avautuu pieniä, kumpuilevia pe/tomaisemia  ja  rakentaminen  on  maaseutumaisen 

vä/jää. 
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Taajaman  tie  verkko, li/kenneolosuh  tee  tja ongelmakohdat  (Merkin tOjen selitykset liitteessä). 

joa  (1 2).  Joukossa  on  paljon vanhaa rakennus-
kantaa. Koulu kenttineen  on  maamerkkinä  (13). 
Tien  itäpuolella tehty metsänhakkuu sekavoit-
taa tienäkymää.  Tulo  Härkäjoen  avoimeen, 
kumpuilevaan laaksoon  on  selvä maisematilan 
muutoskohta  (14),  jonka jälkeen tieltä avautuu 
miellyttäviä, vaihtelevia peltonäkymiä. 

Ongelmakohdat: 
- Risteysalue  ja  päiväkodin piha ovat liian avoi-
mia  ja  jäsentymättömiä  (9)  
-  Liikkeen pysäköintipaikka  ja  huoltopiha  ovat 
lievä maisemahaitta  (10)  
-  Koulupihan ilme tien suuntaan  on  paikoin 
sekava  (13)  

LIIKENNETURVALLISUUS 

Otalammin  asutus  ja  toiminnot sijoittuvat taaja-
man länsipuolella kulkevan valtatien  25  (kanta- 
tie 53)  ja  taajaman eteläpuolella kulkevan 
maantien  1 20  väliseen neljännekseen. Taaja-
man sisäinen liikenne ei risteä e.m. teitä. Taa-
jamaan johtaa lännestä valtatieltä  25  maantie 

 1323  ja  etelästä maantieltä paikallistie  11317. 
 Maantien  1 323  liikennemäärä  on 540  autoa 

vuorokaudessa  ja  paikallistien  11317  liikenne- 
määrä  on 480  autoa vuorokaudessa. Nopeus-
rajoituksena  on 50 km/h.  Taajaman läpi kulke

-valla  Hyvinkää-Hanko rautatiellä  on  taajama- 
keskustassa kaksi rautatien tasoristeystä (ei 
puolipuomia)  ja  taajaman pohjoispuolella maan-
tiellä  1 323  puolipuomein  varustettu tasoris-
teys. 
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Tie ______ _____ _______ ______ _________  

Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  ilk.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

120 5.36 7.0 -  0 0 0 0 Seututie  60, 80 

1322 0.24 6.5 -  0 100 0 0 Yhdystie  60 

1323 1.90 6.3  Pieni  0 100 0 0 Yhdystie  taajama  50, 50 

11317 2.20 6.3  Pieni  0 100 0 0 Yhdystie  taajama  50 

Yht./keskim.  9.70 6.7 0 42 0 0  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut 

 onnettomuudet 
____________ 

Yleisen 
________ _________ ___________ 

Raskaan  
__________ __________ ___________ ______________________ ____________ 

Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyti.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km) (onn./km/v) (kpl) *  

120 3577 5019 10.0 0 0 0 0.0 0.00 4 

1322 1032 1223 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

1323 536 683 11.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

11317 473 603 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  2214 3074 9.2 0 0 0 0.0 0.00 5 

Verkollinen  asema Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus. 

Vuosina  1 989-1 993  ei taajamassa sattunut 
poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johta-
neita onnettomuuksia. 

Tärkein  Otalammin  taajaman  liikenneturvalli-
suuteen  vaikuttava asia olisi keskustassa sijait-
sevan  turvattoman  rautatien tasoristeyksen 
korvaaminen  risteyssillalla.  Myös kevyen liiken-
teen  liikkumisolosuhteita  taajaman keskustassa 

 on  tarpeen parantaa. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohja vesi 

Taajaman pohjoisosiin sijoittuu kaksi toisen 
luokan  pohjavedensuojelualuetta,  toinen niistä  
kantatien  ja  toinen rautatien varteen.  1:n  luokan 
alue sijoittuu rautatien länsipuolella olevan  
Tuohilammen  eteläpuolelle. 

Melu 

Taajamassa ei ole  tiemelun  suhteen  ongelmalli -
siksi  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten 
teiden ympäristön tila: Melu,  1 994).  Rautatie 
aiheuttaa  meluhaittaa ympäröivälle  asutukselle.  

SUUNNITTELUTILANNE 

Vihdintasoristeysselvitys,  Valtion  rautatiet/Hel-
singin ratakeskus  1 989.  

Vihdin  liikenneturvallisuus-  ja  tieverkkosuunni-
telma  1995.  

Vihdin yleiskaava  1 986.  

Otalampi-Härkälä osayleiskaavaehdotus  1 994.  

Otalammen-Siippoon osayleiskaavaehdotus 
 1 993.  



Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila. Tiemiljöö maaseututaajamissa,  osa  II. 	 141  
OTA  LAM PI.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET 
 Analyysi/toimenpidekartta  

1  Metsäjakso,  jota  eteläpuolelta rajaa jylhä kallioseinämä. 
 2  Tiiviitä, puuston  ja  pensaiden rajaamia raittijaksoja. 

 Ympärillä pientaloasutusta.  Tien  suunnassa hyviä näkymiä.  
3  Voimakas porttikohta tultaessa raittijaksolta rautatielle. 
Tasoristeys, jossa puolipuomit.  
4  Optisesti  huono risteys. Lännestä tultaessa pääsuunta 
näyttää jatkuvan suoraan itään. Risteyksestä avautuu 
kohtalainen peltomaisema itään  ja  kaakkoon.  
5 Rata on  tiehen nähden korkealla penkalla. Luiskat ovat 
pusikkoisia, yleisilme epäsiisti.  
6  Selvärajainen metsäkaistale.  
7  Komea maisemapuuryhmä. Lehtikuusia, kuusta ym.  
8  Liikkeen edustalla laaja sorakenttä. Liittymien välissä 
kasvava puusto  on  tärkeä näkösuoja.  
9  Arvokas asemamiljöö. Vanhaa rakennuskantaa, komeaa 
puustoa.  Tie  sopii ympäristöön hyvin. Pysäkkikatos  on 

 ilmeeltään vieras.  
10 Tie  rajautuu  avoimeen ratapiha-alueeseen.  Tien  itälai-
dassa  hyvä vanha rakennusmiljöö  ja  komeaa puustoa.  
11  Tasoylikäytävä.  Ei puomeja.  
12  Vanha asuinrakennus kumpareella tien varressa.  Jää 

 osittain puuston taakse piiloon.  
1 3 Tie  laskeutuu purolaaksoon, jonka pohjoisreunassa  on 

 ryhmä omakotitaloja.  Tien  varressa hyviä mäntyjä sekä 
talojen edessä hopeapajurivi.  
14  Alava, kosteapohjainen  laakso.  Rata  korkealla, pusikoi-
tuneella penkalla.  
1 5  Puuston rajaama tiejakso.  
16  Jyrkkä mutka.  Tie  kiertää vanhan näyttävän 
rakennuksen, jossa toimii päiväkoti. Rakennuksen piha ei 
erotu tiestä  ja  kaipaa esimerkiksi aitaamista. Risteysalue  on 

 liian laaja  ja  avoin.  

17  Tiivispuustoinen tienreuna.  Tien  eteläpuolella olevan 
liikerakennuksen huoltopiha  on  idästä nähtynä maisema- 
haitta. Paikoituksen suhteen  on  taso-ongelmia.  
1 8  Kosteapohjainen purolaakso,  josta puustoa  on  raivattu. 

 1 9  Puuston tiiviisti rajaama tiejakso.  Tien  pohjoisreunassa 
 pätkä vanhaa kiviaitaa.  

20  Puuston tiiviisti rajaama, mutkainen tiejakso. Hyvä  mil 
 jöö.  Eteläpuolella rehevä  notko.  

21  Tiemaisema  avautuu pieniksi peltokaistaleiksi. Hajanais-
ta rakentamista.  
22  Vaahteraryhmä  on  hyvä maisemaraja  ja  näkyvä maa-
merkki idästä tultaessa.  
23 	Pusikoitunut ojanvarsi  sulkee kumpuilevaa avo- 
maisemaa.  Tie  kulkee eloisasti mutkitellen peltojen välisellä 
harjantee  I la. 
24  Kuusirivi  tiiviisti tien varressa.  
25  Vaahteraa,  mäntyä ym. arvopuustoa.  
26  Urheilu kenttä.  Tien  varressa näkymää häiritseviä pen-
saita  ja  nuorta puustoa.  
27  Koulu  on  maamerkkinä.  Pihan ilme tien suuntaan kaipaa 
selkeyttämistä esimerkiksi aitaamalla.  
28 Tie  kulkee jäykän suoraviivaisesti mäen yli. Pohjoispuo

-len  metsä  on  hakattu  ja  alue pensoittunut.  
29  Selvä maisematilan muutos tultaessa peltoalueelle. 
Melko hyviä avomaisemia tien molemmin puolin.  

I  asonste ysselwtyksessa ehdo tettuja lllkennejärjeste/yjä. 
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TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Jos  Otalam  mesta  kehittyy kaavojen osoittama 
kasvukeskus, muuttuvat sekä taajamakuva että 
liikennejärjestely oleellisesti. Näin  ollen  tiemil

-jään kehittäminen  on  osa  laajempaa maan-
käytänsuunnittelua. Nykyisen liikenneverkon 
puitteissa suositellaan seuraavia parannustoi-
menpiteitä:  

1  Varastopiha  tulisi siistiä ja/tai maisemoida 
aitaamalla  ja  istutuksin.  

2  Risteysalueen  optista ohjausta tulisi selkeyt-
tää siten, että pääsuunta korostuu nykyistä 
voimakkaammin  ja  suora näkymä sivuteiden 
suuntaan katkeaa.  

3  Ratapenkan taimistoa tulisi raivata  ja  kehittää 
yksittäispuiksi. Pellon puoleinen tienvarsi tulisi 
pitää avoimena.  

4  Asemamiljööseen  huonosti soveltuva pysä  k
-kikatos  tulisi uusia. Muuten alueella tulisi vält-

tää perinteistä miljäätä oleellisesti muuttavia 
toimenpiteitä.  

5  Maankäytön suunnittelussa tulisi säilyttää 
mandollisuus kevyen liikenteen väylän rakenta-
miseen  Otalammentielle  (pt 11 371)  postilta 

 päiväkodin risteykseen saakka. Väylä tarvitaan, 
 jos  taajaman maankäyttä tehostuu. Aseman 

vaiheilla mandollinen väylä tulisi ehdottomasti 
rakentaa  miljöön  ehdoilla hienovaraisesti puus-
toa säilyttäen, ilman avo-ojia  ja  mandollisesti 
normaalia kapeampana.  

6  Pusikoituneet  tie-  ja  rataluiskat  tulisi raivata 
yksittäispuita säilyttäen.  

7  Risteysalueen  avointa  ja  sekavaa ilmettä 
tulisi jäsennellä istutuksin, aitaamalla tms. ke-
vyin toimenpitein, tavoitteena kehittää kylä- 
kuvaa kokoava keskipiste.  

8  Liikkeen pihaa, autopaikkaa  ja  huoltopihaa 
 tulisi maisemoida.  

9  Kevyen liikenteen yhteyttä koululle tulisi pa-
rantaa.  Jos  Asematie  toteutuu, soveltuu hil-
jenevä Ota/ammentie  (pt 11 31 7)  luontevasti 
koululaisten kulkureitiksi. Ota/ammentien  ja  
Kuusitien  välille tulisi rakentaa kevyen liiken- 

teen  tunneli rautatien ali.  Jos  Asemat/etä  ei ra-
kenneta, joudutaan harkitsemaan  Otalammen

-tie  varustaa kevyenliikenteen väylällä, mikä 
ympäristöllisesti  on  huonompi ratkaisu. Mah-
dollinen väylä tulisi linjattava herkkä  ja  pienipiir-
teinen  miljöö  säilyttäen. Länsiosalla väylä jou-
dutaan tietä rajaavan puuston  ja  rinteen vuoksi 
tekemään korotettuna  ja  tavallista kapeampa-
na.  

1 0  Koulun pihan rajausta tulisi selkeyttää istu-
tuksin  ja  pensaistoja raivaamalla.  
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PORNAINEN  
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet: 
Nikkilä-Mäntsälä mt  1 494  (mt  149)  Kirkkotie  
Pornainen-Monninkylä mt  1 51  
Rantalan  pt 11 743  Rantalantie  

Asukkaita taajamassa  11 00. 

1  Vi/stokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ 

Pornainen  on  Mustijoen  suuntaisesti laajentu-
nut, kasvava kirkonkylä Helsinginseudun vaiku-
tusalueen laidalla.  Kirkkotie (mt  1 494) on  taaja-
man pääväylä, jonka varteen sekä julkiset että 
kaupalliset palvelut keskittyvät. Kunnantalo, 
kaupat  ja  koulut sijoittuvat mäelle keskustan 
pohjoisosaan  ja  kirkko eteläisemmälle harjan-
teelle. Nyttemmin uutta liikekeskusta  on  ra- 

kennettu  myös mäkien väliseen laaksoon. Kilo-
metrin verran keskustan länsipuolella  on  kara

-vaanarialue,  josta aiheutuu  Ranta/antielle  (pt 
11 743)  myös kevyttä liikennettä. Teollisuus  on 

 keskitetty taajaman etelälaitaan. Kokonaisuute-
na ottaen taajamarakenne  on  selkeä  ja  yhtenäi-
nen. 
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Kaavatilanne:  Kirkonkylään  on  laadittu yleiskaa-
va  1 993.  Siinä  on  varauduttu itäpuolisen ohi-
kulkutien rakentamiseen  ja  keskustan kytkemi

-seen  siihen  Latiskantietá (kaavatie) jatkamalla. 
Ohikulkutien rakentaminen  on  kuitenkin ajan-
kohtaista vasta vuoden  2000  jälkeen. Taaja-
man kasvusuuntia ovat itä  ja  pohjoinen, palve-
lut täydentyvät nykyisillä paikoillaan. Raken-
nuskaavat ovat ajan tasalla. 

Syksyllä 	1 994  valmistunut maantien  1 46  
kunnostus parantaa tuntuvasti Pornaisten yh-
teyksiä pääkaupunkiseudulle  ja  saattaa antaa 
pontta taajaman kehitykselle.  Kirkkotie (mt 

 1494) on  kirkonkylän pääraitti  ja  samalla  lä
-piajoreitti,  mikä aiheuttaa sekä liikenneturvalli-

suus- että miljööongelmia. Suunniteltu itäinen 
ohikulkutie poistaisi  vain  osan läpikulkuliiken-
teestä. Taajaman laajeneminen itään  on  liiken- 

teellisesti  ja  taajamarakenteen  kannalta hyvä 
ratkaisu. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkylä  on  syntynyt Mustijoen viljelylaaksoa 
reunustaville moreeniharjanteille. Rakentaminen 

 on  pysytellyt moreeniselänteillä  ja  alavammat 
 alueet  on  säilytetty viljelyksessä. Moreenimäki

-en  väliin  jää  itä-länsisuuntaisia Mustijokeen 
laskevia laaksopainanteita, jotka tekevät poh-
jois-eteläsuuntaisen Kirkkotien (mt  1494)  eloi-
sasti kumpuilevaksi. Uudisrakentaminenlaakso-
painanteiden pohjalle  Latiskantien  varressa  on 

 nakertanut maisemanperinteistä selkeyttä. Kirk-
ko sijaitsee hienosti tiemaisemien solmukoh-
dassa. Keskeinen asia tiemaisemien hoidossa 

 on,  että  Kirkkotieltä  säilyy avoimia näkymiä 
Mustijoen komeaan laaksoon. 
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Kaa yb  taajaman maisemarakenteesta (Merkin töjen selitykset liitteessal. 

KULTTUURIHISTORIA  

Pornaisten  taajamassa ei ole valtakunnallisesti 
merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita  tai 

 alueita. Seudullisesti merkittäviksi  on  määritelty 
kirkko, kirkkoherran pappila  ja  Lahan  kartano, 
jotka sijaitsevat taajaman tiemiljöössä  tai  sen 

 lähistöllä. Kirkko  on  arkkitehti Ilmari Launiksen 
suunnittelema  ja  rakennettu kivestä vuonna 

 1 924.  Engelin suunnittelema kellotapuli  on  vuo-
delta  1 834  ja  säilynyt edellisen kirkon ajalta. 
Pappila  on  valmistunut vuonna  1 906. Lahan 

 kartanossa  on  puurakenteinen yksikerro ksinen 
kustavilaistyylinen päärakennus, jossa  on  tuli-
nen mansardikatto (Ympäristöhoitoinventoin-
tien yhteenveto, Itä-Uudenmaan seutukaavaliit

-to, 1988).  

TIEMILJÖÖ 

Nikkilä-Mäntsälä  mt  1494  Kirkkotie  

Tarkasteltava tieosuus alkaa etelässä metsäi-
seltä selänteeltä  (1),  joka  on  myös pohjaveden-
muodostumisaluetta.  Tien  itäpuolella  on  pie-
nehkö teollisuusalue.  Tie  laskeutuu kohti pientä 
asutusrypästä, jonka jälkeen aukeaa näkymiä 
länsipuolella olevaan  peltomaisemaan  (2). Tie- 
miljöö  kaipaa paikoin pientä raivausta. Uutta 
rivitaloaluetta  on  syntynyt tien itäpuolelle  (3). 
Asuinrakentaminen  tiivistyy asteittain tien mo-
lemmin puolin  ja  kirkko  on  komeasti tienäky

-män  päätteenä.  Selkeä sisääntulo taajamaan 
muodostuu, kun  tie  ylittää pienen puronotkon 

 ja  nousee kohti kirkkomäkeä metsäisen kumpa-
reen reunaa seuraten  (4).  Kirkko  on  voimakas 
maamerkki tien varressa, mutta  sen  ympäristö 
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Taajaman tiemi]jOö, kulttuurihistoria/liset kohteet  ja  pohjavesialueet  (Merkin tOjen selitykset 
liitteessä). 

pysäköintialueineen  kaipaa hieman reunais-
tutuksia. 

KirkonmäeUtä  avautuu näkymä liikekeskuksen 
uuteen osaan vastapäisen mäen alarinteellä  ja 

 laaksopainanteessa.  Laaksossa sijaitsevaa 
Ranta/antien  (pt 11743)  ja  Latiskantien  risteys - 
ta  häiritsevät jyrkät  ja  hoitamattomat ojaluiskat  
(5). Risteyksen jälkeen  tie  nousee jyrkkää rin-
nettä mäelle, jossa sijaitsevat  mm.  kunnantalo 

 ja  vanhempia liikerakennuksia. Raitin ilme  on 
 varsin  keskustamainen,  mutta sitä häiritsevät 

piha-alueiden laajat asfalttikentät  ja  hankalat 
tasoerot. Alue kaipaa kokonaissuunnitelmaa  
(6). Mäen jälkeen  tie  laskeutuu laajaan pelto- 
maisemaan  ja  rinteeseen  jää  vielä muutamia 
vanhoja liikerakennuksia sekä urheilukenttä  (7). 

 Lähellä tietä olevien liikerakennusten edusta  on  

liikenteellisesti  sekava.  Tien  ja  peltomaiseman 
liittymäkohdassa porttivaikutelmaa  voisi luoda 
lisäistutuksin.  Tie  ylittää peltolaakson joen 
suuntaa seuraten  ja  tieltä avautuu hyviä avo- 
maisemia  (8).  

Avoimen maisemajakson jälkeen tieosuutta  on 
 parannettu  ja  oiottu,  mutta luonteva sijainti 

maiseman reunassa  on  säilynyt.  Tiemiljöössä 
selviä ongelmia ovat jyrkkä ojaluiska rinteen 
puolella  ja  kasvillisuuden puuttuminen tien 
läheltä  (9). Tien  länsipuolella olevat pihat 
ovat jääneet tien tason nostosta johtuen pahas-
ti monttuun, mikä johtuu osaltaan uuden 
maantien  1  46liittymän  rakentamisesta Anttilan 
tilakeskuksen pohjoispuolelle  (10).  Uuden oma-
kotitalon rakentaminen tien  länsipuoliselle  pel-
lolle  on  maisemallisesti valitettavaa. Tieosuus 
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2 Viistokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemiljöökuvaukseen.  
3  Kirkko tieltä  (m t 1494)  avautuu hyviä näkymiä Mustijoen viljelylaaksoon.  
4  Uusi /iikekeskus Latiskantien risteyksessä kaipaa selkeyttämistä, ympäristön viimeistelyä  ja  kaistajärjestelyjä.  
5  Vanhan liikekeskuksen ongelmana ovat tasoerot ajoradan  ja  pihojen välillä. Alue vaatii kevyen liikenteen asemaa  ko ros

-tavaa kokonaissuunnittelua (mt  1494). 
6  Epäse/viä pysäköintiratkaisuja  liikekeskuksen pohjoispäässä (mt  1494). 
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Taajaman  tie  verkko,  /iikenneo/osuh  tee  tja onge/makohcfa  t  (Merkin  tOjen  selitykset  liitte  essä).  

jatkuu samantyyppisenä ylittäen pienen puro- 
uoman  ja  kaartaen  kallioisen mäen reunaa 
eteenpäin. 

Kokonaisuutena ottaen  Kirkkotien  ilme  on  vaih-
televa  ja  mielenkiintoinen  ja  se  toimii  koko 

 taajamaa kokoavana pääraittina,  jonka varteen 
useimmat keskeiset rakennukset  ja  toiminnot 
ovat ryhmittyneet.  Tien  varressa  on  useita 
maisemanhoitoa  ja  siistimistä  vaativia kohteita, 
joiden käsittelyllä taajamakuvaa  ja  viihtyisyyttä 
voidaan huomattavasti kohentaa. Raitin varteen 

 on  rakennettu kevyen liikenteen väylä, mutta 
siihen liittyvä istutussuunnitelma  on  toteutta-
matta. 

Ongelma  ko  h  dat:  
-  kirkon ympäristön jäsentäminen  ja  reunaistu-
tukset 

- hoitamaton risteysalue liikekeskustassa  (5)  
- kunnantalon  ja  liikerakennusten edustan  jä

-sentymättömyys  ja  tasoerot  (6)  
-  liikerakennusten edustan liikenteellinen seka-
vuus  (7)  
-  tien  ja  kulttuurimaiseman suhteen selkiyty-
mättömyys 
- parannetun  tieosuuden ojaluiskat  ja kor

-keusasema  suhteessa ympäristöön  (9)  

RantaJan  pt 11 743  Ranta/antie  

Tie  erkanee Kirkkotiestä (mt  1494)  länteen 
kirkkomäen alapuolelta.  Tien  eteläpuolelle, kiu-
sallisesti kirkkonäkymän eteen  jää  pieni py-
säköintikenttä,  jota  ympäröivät  ojat  ovat jyrkkiä 

 ja  pusikoituneita.  Tien  pohjoispuolella  on  asu-
tusta, joka jatkuu tien etelään kääntyvään mut-
kaan saakka omakoti -ja  rivitalotyyppisenä(11). 
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Tie ____________ _______ ______ _________  

Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  111k.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

1494 (149) 3.64 5.7  Ohikaava/Siskaava  91 94 5 0  Yhdystie  taajama  50, 60 

151 0.40 6.0  -  0 23 1 0  Seututie  taajama  50, 80 

11743 1.10 6.3  Siskaava  0 33 0 0  Yhdystie taajama5o,  80  

Yht./keskim.  5.14 5.9 64 75 6 0  ____________  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut  

onriettomuudet  Yleisen 
_________ __________ 

Raskaan  
__________ __________ _________ _____________________ __________ 

Henkilövahinko-onn. Hv.onn. 

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

1494 (149) 1416 1802 7.0 3 0 1 31.9 0.16 10 

151 554 706 4.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11743 270 329 6.0 0 0 0 0.0 0.00 1  

Yht./keskim. 	1104 	1401 	6.6 	3 0 	1 	 29.0 	 0.12 	11  

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 

Siskaava 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 

Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella  Huom!  Seuraava  tienumeromuutos  tulee voimaan  1.1.1996  

Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa mt  149  - 	mt  1494  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus.  

Tien  eteläpuolisella  pellolla  on  kaunis haaparyh
-mä  metsäsaarekkeena  (1 2).  Mutkassa  on  van-

ha tilakeskus, jonka talousrakennukset muo-
dostavat porttikohdan tielle. Niiden jälkeen  tie 

 ylittää Mustijoen  ja  nousee taas peltoaukealle. 
 Tien  varteen  jää  Pornaisten  arvokas pappilara-

kennus, jonka kohdalla tieympäristö kaipaisi 
ojaluiskien loivempaa muotoilua  ja  istutuksia 

 (1 3).  Peltoaukean  jälkeen tarkasteltava  tie- 
osuus loppuu kauniiseen vanhaan tilakeskuk

-seen,  jonka kohdalla  on  pellolla vanha iso lato 
 (14).  

Tiejakso  on  kokonaisuudessaan maisemallisesti 
arvokas. Kirkkomäki hallitsee näkymiä tien itä- 
osalla  ja  kumpuilevat joenvarsi-  ja  peltonäky

-mat  lännessä. Kirkonmäellä kasvavaa puustoa 
olisi syytä edelleen harventaa, jotta itse kirkko- 
rakennus näkyisi tielle  ja  jokilaaksoon,  kuten 
tarkoitus alunperin  on  ollut. 

Ongelmakohdat: 
- kirkkonäkymää  häiritsevä paikoituskenttä 
sekä pusikoituneet jyrkät ojaluiskat  (11)  
-  pappilan kohdalla jyrkät  ojat ja  pusikot  (1 3)  

Pornainen - Monninkylä mt  151  

Maantie erkanee Kirkkotiestä (mt  1494)  pel-

toaukean  reunassa  ja  nousee mäenrinnettä 
myötäillen itään kohti kalliokumparetta.  Tien 

 pohjoispuolelle  on  jäänyt vanhaa tienpohjaa, 
 jota  voisi istutuksin muuttaa tien reuna-

vyöhykkeeksi. Kalliolla kohoava suuri lato  on 
 maamerkkinä tiemaisemassa  (15).  Sen ja  tien 

toisella puolella olevien rakennusten kohdalle 
muodostuu porttikohta, josta näkymä jokilaak

-soon  aukeaa. Itäänpäin jatkuu peltomaisema 
molemmin puolin tietä. Kauniiden avomaisemi

-en  ja  tien päätteenä olevan jokimiljöön vuoksi 
 tie on  maisemallisesti hyvä.  

o  ngel  m  akohd  at:  
-  vanha tienpohja  ja sen  käyttö 
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LIIKENNETURVALLISUUS 

Taajamakeskustan  läpi kulkee maantie  1494 
 (mt  149).  Siihen liittyvät taajaman pohjoispuo-

lella Järvenpää-Pornainen maantie  146  sekä 
Monninkylä-Pornainen maantie  151.  Maantien 

 1494  (mt  149)  liikennemäärä  taajaman  ja  e.m. 
liittymien  pohjoispuolella (KVL  1991)  oli noin 

 1 000  autoa vuorokaudessa  ja  taajaman etelä-
puolella noin  1400  autoa vuorokaudessa. 
Vuonna  1  994valmistunutJärvenpää -Pornainen 
maantie  on  aiheuttanut muutoksia e.m. lilken-
nemääriin. Nopeusrajoituksena taajamassa  on 
50 km/h.  

Pääosa Pornaisten taajaman asutuksesta sijoit-
tuu maantien  1494  itäpuolelle. Palvelut sijoittu-
vat maantien  1494  molemmin puolin. Taaja-
man kasvaa pääasiassa etelään, maantien 

 1494  itäpuolelle. Monninkylän suunnasta Nikki-
län suuntaan  on  ohikulkutievaraus,  mutta 
maantiellä  1 494  ei ole ohikulkutievarausta,  jota 

 voidaan pitää tieverkollisena puutteena. 

Taajaman keskustassa  on  liikenneturvallisuus
-ongelmia. Koulukeskus, kunnanvirasto  ja  pal-

veluja sijoittuu geometrialtaan ongelmallisen 
maantien  1494  välittämään läheisyyteen. Hei-
kot näkemät  ja  maaston korkeuseroista johtuva 
maantien  1 494  huomattava pituuskaltevuus 
heikentävät liikenneturvallisuutta erityisesti  pie

-nisäteisen kuperan  taitteen tuntumassa koulu-
keskuksen läheisyydessä. 

Vuosina  1 989-1 993  sattui taajamassa kolme 
poliisin tietoon tullutta, henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta. Nämä sattuivat  em. 

 kuperan  taitteen tuntumassa liittymien koh-
dalla. Onnettomuuksista kaksi oli moottoripyä-
rän  ja  henkilöauton yhteentörmäyksiä, toisen 
johtaessa kuolemaan. 

Merkittävin taajaman liikenneturvallisuutta 
parantava toimenpide olisi ohikulkutien raken-
taminen maantien  1 494  suunnassa. Ohikulku 
olisi toteutettavissa taajaman itäpuolelle siten, 
että rakennetut alueet jäävät ohikulkutien länsi- 
puolelle. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Pohjavesi 

Taajaman alueella ei ole pohjavedenmuodostu-
misalueita. Lähimmät ensimmäisen luokan 
pohjaveden muodostumisalueet sijoittuvat 
taajaman eteläpuolelle sekä taajaman länsipuo-
lisen viljelysmaiseman länsireunalle. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Askolan  ja  Pornaisten  tieverkko-  ja  liikennetur-
vallisuussuunnitelma.  Uudenmaan tiepiiri, 

 1991.  

Yleiskaava  1 993.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Nuori koivikko.  
2  Männyntaimikkoa.  
3  Jylhää kuusikkoa  ja  muutama kataja jokiuoman lähellä.  
4  Kirkko näkyy tien päätteenä ennen pientä laaksopainan-
netta.  
5  Kirkon edessä erikoinen graniittilohkareista koottu  kivi- 
aita.  
6  Hieno hirsirakennusten muodostama ryhmä tiemiljöössä.  
7  Rinne, jossa nuorta sekapuustoa.  
8  sillan päissä  nuoria koivuja.  
9  Hieno tiivis raittimiljöä, jonka elementteinä ovat vanha 
hirsirakennus  ja kuusirivistö.  
10  Kaunis talouskeskus mäellä  ja sen  alapuolella hirsinen 
parilato.  
11 Tie on  tällä osuudella oikaistu.  
12  Uusi huoltoasemarakennus.  
13 Tien  alapuolelle parannustyön yhteydessä jäänyt lato. 
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TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* =pikaparannuskohde  

1  *  Kevyen liikenteen väylän välikaista tulisi 
muotoilla loivemmaksi  ja  istuttaa osittain.  
2  *  Kevyen liikenteen väylä tekee luontevan 

 mutkan  suhteessa ajorataan. Välille jäävää 
metsikköä tulisi kehittää harventamalla olevaa 
taimikkoa  ja  lisäistuttamalla.  Maastoa tulisi 
myös muotoilla loivemmin.  
3  *  Kirkkoa vastapäätä oleva pysäkkikatos ei 
sovellu ympäristöönsä.  Se  tulisi korvata sopi-
vammalla  ja  samalla istuttaa pysäköintialueen 

 ja  ajoradan  välinen kaista.  
4  *  Kirkon tietä alempana olevan huoltoraken-
nuksen edessä  on  pienehkö avoin sora-alue, 
joka vaatisi suojaistutuksen tien puolelle.  
5  *  Tien  vieressä oleva jyrkkä luiska, joka 
vaatisi  pensas- ja  puuistutuksen,  esimerkiksi 
pihlajaa.  
6  Risteysalue  ympäristöineen vaatii erillisen 
kunnostussuunnitelman laatimista, jolla paran-
netaan sekä liikenneturvallisuutta että tiemil-
jöön sekavaa ilmettä. Kirkkotielle  (mt  1494) 

 tulisi risteyksen pohjoispuolle rakentaa vasem-
malle kääntyvien kaista  ja  risteyksen eteläpuo-
lelle suojatien keskisareke. Avo -ojat  tulisi  put

-kittaa  ja  ympäristön viimeistelyä kokonaisuute-
na parantaa. Kohdissa  7-1 0  mainitut toimenpi-
teet tulisi kytkeä alueen kokonaisjärjestelyyn.  
7  * Pusikko,  jota  tulisi harventaa  ja  jättää sopi-
via yksittäispuun taimia kehittymään.  
8  Taajaman luonteeseen sopiva liikerakennus, 
jonka edustaistutus (vuorimäntyjä nurmikolla) ei 
ole luonteva. Siihen tulisi esimerkiksi lisätä 
pienempiä pensaita ryhminä reunoille.  
9  Tulisi harkita pysäköintialueen poistamista  ja 

 alueen palauttamista peltomaaksi  tai  niityksi. 
 Tien  eteläpuoli  kokonaisuudessaan tulisi säilyt-

tää joelta keskustaan kurottavana pääosin 
avoimena viljelylaaksona, jonka yli kirkonmäki 
hallitsee näkymää.  
1 0  Jyrkkä mäki, jossa kevyen liikenteen väli- 
kaistan käsittely  on  ongelmana. Alue tulisi 
tutkia risteysjärjestelyn yhteydessä.  
11  *  Pappilan kohdalla tieoja  on  turhan  syvä. 
Ojaa tulisi madaltaa paremmin ympäristöön 
sopivaksi. Toisella puolella tietä  on  myös luis-
ka, johon voisi istuttaa puuryhmiä.  
1 2  Tieosuus,  jonka varteen sijoittuu liikeraken-
nuksia  ja  mm.  kunnanvirasto. Ongelmia ovat 
pienet tasoerot, jotka ovat epäsiistejä  ja  jyrkkiä 
luiskia ympäristössä, sekä piha-alueet rintees

-sä.  Kunnantalon  liittymä vaatisi uudelleen muo 

toilua. Pysäkkikatos  tulisi myös ratkaista pa-
remmin ympäristöön sopivalla tavalla. Alue 
vaatisi kokonaissuunnitelman.  
1 3  *  Urheilukentän kohdalle tulisi rakentaa 
suojatien keskisaareke.  
14  Kauppojen edustalla ajorata, kevyen liiken-
teen väylä  ja  pysäköintialue eivät erotu toisis-
taan. Alue tulisi jäsennellä siirtämällä paikoitus 
rakennusten sivustoille  ja  ajorata  erottaa kevy-
en liikenteen väylästä kunnollisella nurmetetulla 
välikaistalla,  jota  voidaan lisäksi jäsennellä 
puurivillä ja/tai pensailla.  Jos  kaikkia autopaik

-koja  ei voida tien varresta poistaa, ne tulisi 
sijoittaa esimerkiksi materiaalieroilla selvästi 
jäsennöityihin pysäköintitaskuihin.  
1 5  * Seurantalon  kohdalle tulisi rakentaa kulku- 
yhteys kevyen liikenteen väylältä  ja  suojatie. 

 1 6  Pellolle  on  rakennettu uusia pienehköjä 
teollisuushalleja.  Tien  kaarteeseen  tarvittaisiin 
optisesti ohjaava puustorivi-istutus  ja  samalla 
voitaisiin istutuksilla vahvistaa taajaman  si

-sääntulon porttivaikutelmaa.  
1 7  Kaavoituksessa tulisi varautua itäpuolisen 
ohikulkutiehen, joka rauhoittaa keskustan  lä

-piajolta  ja  raskaalta liikenteeltä  ja  mandollistaa 
Kirkkotien (mt  1494)  muuttamisen ilmeeltään 
keskustamaisemmaksi  ja  kevyttä liikennettä 
suosivaksi. Ohitien voisi mandollisesti osayleis-
kaavasta poiketen linjata yhtymään poh-
joispäästään Pornaistentielle (mt  1  494),joka  on 

 päälii kennesuunta,  eikä  Monninky/äntielle (mt 
 1 51).  Ideakuva  tien linjauksesta  on  liitteenä. 

 1 8  *  Avointa ojaluiskaa voitaisiin istuttaa reu-
navaikutelman voimistamiseksi.  
1 9  *  Kevyen liikenteen väylän  ja  maaston 
välillä  on  jyrkkä  oja.  Rinteen puolelle tulisi 
istuttaa puustoa  ja  pensaita  tuoden sen  rajaa 
lähemmäs kevyen liikenteen väylää. Myös 
välikaistaan voitaisiin istuttaa joitakin puurivejä 

 tai  -ryhmiä.  
20  Talouskeskuksen  piha  on  jäänyt pahasti tien 
alapuolelle  ja  risteysalue  on  hyvin korkealla 
ympäristöönsä nähden. Talouskeskuksen rajalle 
tarvitaan suojaistutus. Myös pysäkkialue  ja  - 

 katos ovat häiritsevän korkealla suhteessa 
ympäristöön.  
21  Omakotitalo  on  rakennettu maisemallisesti 
väärin keskelle peltoa jokinäkymän eteen.  Ra

-kennuspaikkaa  tulisi maisemoida voimakkailla 
reunaistutuksilla.  
22  *  Tien  leikkausluiska  tulisi istuttaa pensailla 
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Analyysi-  ja toimenpidekartta 
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Ideakuva ohiku/kutien linjauksesta. 

ja  puuryhmillä.  
23  Jyrkkä  ojapainanne,  joka vaatisi tielle kai-
teen  tai  reunaistutuksen.  
24  *  Kohtuullisen onnistunut  kallioleikkaus, 
joka vaatisi eteensä hieman maisemointia istu-
tuksin. Aitarakennelma tulisi korvata reunaistu-
tuksella. 
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ASKOLA  
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet:  
Askola-Juornaankylä mt  1611 (161)  Tii/äàntie 
Monninkylä-Tönnö mt  1635 (163)  
Kerkkoo -Vakkola  pt 11 787  Nietoontie  
Linnankosken  Pt 11 788  Asko/antie-Si/tatie 
Nalkkilan  Pt 11 81 5 

Asukkaita taajamassa  900.  

1  V/is  tokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI  

MAANKÄYTTÖ  

Askolan kirkonkylä sijaitsee Porvoonjoen var-
ressa seudulla, joka  on  Suomen vanhimpia 
asuttuja alueita. Taajama jakaantuu useaan 
erilliseen osaan pääasiassa  Asko/antien  varteen 
levittäytyneenä. Jonkin verran asutusta  on 

 myös joen länsipuolella. Rakennuskanta koos-
tuu pääasiassa pientaloista. Aikaisempi kylän 
keskipiste kirkonseutu  on  Tii/ääntien (mt  1 611) 

rakentamisen jälkeen jäämässä syrjään  ja  uutta 
liikekeskusta ollaan rakentamassa  Tii/ääntienja 
Asko/antien  risteyksen kaakkoispuolle.  Osa 

 kaupallisista palveluista sijaitsee Vakkolan 
kyläkeskuksessa, joka asutuksen laajentuessa 

 on  muodostumassa  kirkonkylän osaksi. Pääosa 
julkisista palveluista sijaitsee  Asko/antien  tun-
tumassa, yläaste  ja  lukio ovat joen länsipuolel- 
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Kaavio taajaman  maankäytöstä  1994  (MerkintOjen  selitykset liitteessä).  

la.  Työpaikka-alueet keskittyvät  pari  kilometriä 
kirkonkylästä lounaaseen, kunnan toisen kes-
kustaajaman, Monninkylän, suunnalle. Pääties-
tön muodostavat Porvoonjokilaaksoa seuraileva 
Monninkylä-Tönnö maantie (mt  1 635),  joka 
kulkee ohikulkutien luonteisena keskustan 
länsipuolelta sekä  Tiilääntie (mt  1 611),  joka 
kulkee keskustan halki  ja  on  taajaman pääsi-
sääntuloväylä. Pienimittakaavaiset paikallistiet 
täydentävät tieverkkoa. 

Kaavatilanne:  Kirkonkylää  ja  Monninkylää  var-
ten  on  hyväksytty osayleiskaava  1 994.  Raken-
nuskaavat  ovat tiealueiden osalta ajan tasalla. 
Kaavoissa  on  varauduttu  Nietoontien  (pt 
11 878)  oikaisuun Vakkolan  ahtaan keskustan 
itäpuolelta  ja  maanteiden risteykseen  on  esitet-
ty kevyen liikenteen alikulkua. Muuten liikenne- 
verkkoon  tai  palvelujen sijoitukseen ei ole odo- 

tettavissa  muutoksia. Taajamaa  on  tarkoitus 
kasvattaa  Tiilääntien  pohjoispuolelle sekä  Sor

-vasuontien  (pt 11 790)  eteläpuolelle. 

Maankäytön suunnittelussa  on  oleellista, että 
taajamaa ei laajenneta ohikulkutien luonteisen 
Monninkylä-Tönnö maantien yli. Kaavojen 
osoittamat laajenemissuunnat ovat liikenteelli-
sesti helposti saavutettavia  ja  sijoittuvat lähelle 
palveluja.  Tiilääntie  on  ilmeeltään liian maan-
tiemäinen  ja  keskustaa halkova. 

MAISEMATEKIJAT 

Porvoonjokilaakso  on  luokiteltu valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Sille 
ovat tyypillisiä loivasti kumpuilevat viljelynäky

-mät,  niitä rajaavat kallioiset metsäselänteet  ja 
 melko syvälle uurtunut jokiuoma rantapuustoi- 
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Kaa yb  taajaman maisemaraken  tees  ta  (Merkin tOjen selitykset liitteessä). 

neen.  Askolan kirkko  on  rakennettu viljely- 
maisemasta kohoavalle matalalle harjukumpa

-reelle.  Kirkonkylä  on  laajentunut harjua ympä-
röiville hiekkamaa-alueilleja moreeniharjanteille, 
joiden välissä olevat savikot  on  pitkään säily-
tetty viljelyksessä. Tämä  on  muovannut taaja-
marakenteen erillisiksi rakennusryppäiksi.  Vak- 
kolan  kyläkeskus  on  syntynyt komean koski- 
paikan ympärille. Paikallistiet noudattavat kau-
niisti jokilaakson reunoja  ja  ovat  linjauksiltaan 
eläviä. Sitä vastoin uudet maantiet ovat paikoi-
tellen maisematekijöistä irrallisia. Tiemaisemien 
arvokkaimpia elementtejä ovat kauniit avo- 
maisemat, jokinäkymät sekä kirkon  miljöö.  

KULTTUURIHISTORIA 

Askolan kirkonkylän kulttuurimaisema  on  osa 
 valtakunnallisesti arvokastaPorvoonjokilaakson 

maisema-aluetta, joka  on  kuvattu Rakennetun 
kulttuuriympäristön kohdeluettelossa. Askolas-
sa  on  joenrantapelloilla  runsaasti kivikautisia 
asuinpaikkoja. Puinen ristikirkko  on  rakennettu 

 Matti  Akengrenin  johdolla  1 797-99.  Erillinen 
puinen kellotapuli  on  vuodelta  1 800  (M.Aken

-gren).  Joen itärannatla sijaitseva Askolan pap-
pila  on  entinen Askolan kartanon päärakennus, 
joka siirrettiin nykyiselle paikalleen  1 820-luvul-
la. Lähellä oleva puistomainen mäki  on  rauhoi-
tettu. Länsirannalla  on Johannes  Linnankosken 
syntymäkoti Niemelä, joka  on museona.  Vak- 
kolan  kyläasutus  on  peräisin  1 300-luvulta. 
Maisemaan kuuluvat vanha kivisilta  ja  saha. 
Nämä kohteet  on  myös mainittu seudullisesti 
arvokkaiden kohteiden inventoinnissa (Raken-
nettu kulttuuriympäristö,  1 993; Ympäristönhoi-
toinventointien  yhteenveto, Itä-Uudenmaan 
seutukaavaliitto,  1 988). 
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Taajaman tiemiljöö, kulttuurihistoria//ise  t  kohteet  ja  pohja vesialuee  t  (Merkin tOjen selitykset 
liitteessä). 

Porvoonjokilaakso  Askolan kirkonkylästä ete-
lään kuuluu valtakunnallisesti merkittävään 
esihistorialliseen suojelukokonaisuuteen, jolla 

 on  merkittäviä kohteita hyvin runsaasti. Kirkon-
kylän alueella  on  useita kivikautisia asuinpaik-
koja. Lisäksi kirkonkylän  ja  Vakkolan  kylän 
muodostamalle vyöhykkeelle  on  merkitty kiin-
teitä esihistoriallisia muinaisjäänteitä koskeva 
aluerajaus (Ympäristönhoitoinventointien yh-
teenveto, Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto, 

 1988).  

TIEMILJÖÖ 

Monninkylä - Tönnö mt  1 635  

Pohjoisesta tultaessa maantie seuraa Porvoon- 
joen vartta useita kymmeniä kilometrejä  ja  on  

kokonaisuutena ottaen maisemallisesti erittäin 
moni-ilmeinen  ja  arvokas. Askolan kohdalla 
kaavamaisesti linjattu kevyen liikenteen väylä 

 ja  maisemarakenteesta  irralliset rakennukset 
heikentävät tien maisema-arvoa. 

Kirkonkylän ensimmäiset liittymät sijoittuvat 
taajamaan koulun kohdalla  (1).  Samassa ryh-
mässä  on  myös  pari  muuta tonttia, joita suojaa 
tieltä tiheä reunaistutus, osittain kuusiaita. 
Risteys  on  keskellä peltomaisemaaja maisema- 
tekijöistä irratlisen tuntuinen. Pian  X-risteyksen 
jälkeen  on  uusi pienempi liittymä, joka johtaa 
Vakkolan kylään kirkonkylän eteläpuolella. 
Liittymäalueen lähellä  on  varasto-  ja  toimitila

-rakennus, joka vaatisi tiiviimpää suojaistutusta 
sopeutuakseen häiriöttömämmin avomai- 
semaan  (2).  Myös  kolmas,  niin ikään  Vak- 
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2  Viistokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemiljöökuvaukseen.  
3  Maantieltä  1635  avautuu hyviä näkymiä Porvoonjokilaaksoon. Kevyen mkenteen väy/älle 
voisi luoda porttikoh  tia  puu-  ja pensasryhmilä.  
4  Keskustan lähes! ymisjakso//a Tii/ään tiellä  (m t 1611)  joen yli! ystä voisi korostaa  ranta-
puuryhmillä.  
5  Kirkon vaiheilla  on  hyvin säilynyt vanha tiejakso  (pt 11815). 
6  Vakkolan ky/äkeskuksessa iikkeiden  piha! tulisi jäsennellä eroon ajoradasta materiaali -
eroilla  ja istuksin  (pt 11 788).  



1 60 	 Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila.  Tiemiljöä maaseututaajamissa,  osa Il.  
AS KO LA 

'4 	'S 	 ) 
?UA  I 	) 	I  

- 	 p  
\\5JJ  5'.. \ 

\ 	 f  ,/  

I  fJ (Th\( 
^ r 

/ 	-'% 	 -- , 	 . tVpVMbJ 

	

LUEW-t'J 	N 	 WArDF 

• 	cmit.  -o -n 

/P(J(&V TIi11 	.'.-. 

t1i  

	

L— 	
I 	 -A-\T. 

E1 I  ® 	 -Jk-cT1) 

	

, 	 -rtvvT  

/i\  ) 	 _____ 

- ' 	/ 	 —__.r- 
JftA Ji(  

Taajaman tieverkko, liikenneolosuhteet  ja ongelmakohdat  (Merkin  tOjen  selitykset liitteessä).  

kolaan  vievä liittymä, sijaitsee peltoalueella  (3). 
 Sen  eteläpuolelta  tiemaisemassa  avautuu kau-

nis näkymä  kosken  suvantoon  ja  tie on  penger-
retty  lähelle  jokiuomaa  (4).  Alue  on  maisemalli-
sesti merkittävä  ja  sitä tulisi kehittää sekä  
miljöönsä  että  matkailukäytön  kannalta koko-
naisuutena. Silmään pistää esimerkiksi tien me-
tallinen  standardikaide,  joka ei sovellu ympäris-
töönsä.  

Ongelmakohdat: 
-  suuret  risteysalueet ilmeettömiä  ja  avoimia 

 (1,3)  
- liittymien  suuri määrä  
-  kosken  ympäristön kehittäminen  (4)  

Askola-Juornaankylä mt  1611  Tillääntie  

Maantie  1 611  eroaa  Monninkyä-Tönnö  tiestä  
(mt  1 635)  pohjoisim  massa  risteyksessä  ja 

 suuntautuu kohti kirkonkylän keskustaa.  Ris-
teysalueen  ilmettä tulisi kehittää  kutsuvammak

-si.  Tien  varteen  on  rakennettu kevyen liiken-
teen väylä, jonka  sitomiseksi  ympäristöön vaa-
dittaisiin myös joitakin  lisäistutuksia  lähinnä  
puuryhminä  tai  -riveinä  (5). Tien  pohjoispuolella 

 on  muutamia tontteja, joiden  reunakasvillisuus  
rajaa  tiemiljöötä.  Ennen  Porvoonjoen  ylitystä  tie 

 kaartaa korkeamman  kumpareen eteläpuolitse 
 (6).  Joen yli avautuu näkymä kohti kirkonkylää. 

Itse joki ei  tiemaisemassa  erotu  kovin  koros-
tuneesti, mutta tarjoaa hyvät edellytykset 
selkeän taajaman  portin  kehittämiselle.  Tien 

 pohjoispuolella  on  leikkipaikka,  joka vaatisi suo -
jaistutuksen  tien  puoleisille Iaidoilleen. 
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______ _____ _____ _____________ 	Tie  
Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  liik.  

tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien  \,laistu Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

1611 (161) 1.32 6.0  Siskaava  85 80 3 0  Yhdystie taajama6o,  80 
1635 (163) 1.48 7.0  -  70 0 0 1  Yhdystie  80 

11787 0.32 6.0  -  0 100 0 0  Yhdystie taajama50  
11788 2.08 6.4  Siskaava  27 90 4 0  Yhdystie  taajama  50,50 
11815 1.04 5.9  Siskaava  31 50 I 0  Yhdystie  taajama  50,80  

Yht./keskim.  6.24 6.4 49 60 8 1  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut 

 onnettomuudet Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onrt Hv.onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyti.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1 993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km) (onn./km/v) (kpl) *  
1611 (161) 906 1153 7.3 0 0 0 0.0 0.00 0 
1635 (163) 1577 2007 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11787 506 458 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
11788 75 657 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
11815 201 256 4.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  650 1005 6.5 0 0 0 0.0 0.00 0  
Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella  Huom!  Seuraavat  tienumeromuutokset  tulevat voimaan  1.1.1996  
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa mt  161  -, mt  1611  

mt163 - mt1635  

Taulukko: Tiestö  ja lIIkenne  turvallisuus.  

Askolantien risteysalue  (pt 11 788  ja  Pt 11815) 
on  aukea  ja  erityisesti eteläpuolella olevan liike- 
rakennuksen suhteen korkealla  (7).  Risteyksen 
jälkeen  tie  kohoaa harjuselänteelle, jolla  tie- 
maisemat ovat metsäisiä  ja sulkeutuneita.  

Tien  ilme  on  nykyisellään liian maantiemäinen 
 ja  keskustaa jakava  ja  Askolantien  risteys taaja-

man keskipisteessä liian ilmeetön. Voimakkaat 
maisematekijät antavat kuitenkin hyvät edelly -
tykset kehittää tiestä omaleimainen  si- 
sää  ntuloväylä. 

Ongelmakohdat: 
-  kevyen liikenteen väylän välikaistan hoito  (5) 

 - leikkipaikan  avoimuus 
-  avoin risteysalue  ja sen pientareiden  hoito  (7)  

Naikkilan  Pt 1 1 81 5  Nalkkilantie-A  sko-
lan  tie 

Tie  nousee  Tiilääntien (mt  1 611)  risteyksestä 
pohjoiseen kohti kirkonmäkeä. Kevyen liiken-
teen väylän välikaista vaatisi tässäkin joitakin 
rytmittäviä istutuksia  (8). Tien  itäpuolisilla  ton - 
teilla  on  reunakasvillisuutta. Mäensyrjässä  on 

 liikerakennus, jonka edessä olevaa luiskaa  ja 
rautakaidetta  tulisi maisemoida istutuksin. 
Kirkkomiljöö suurine puineenja kellotapuleineen 

 on  tiemaiseman solmukohta. Kirkkoherranvi
-raston  edusta-alue kirkkoa vastapäätä  on  avoin 

 ja  vaatisi jonkin jakavan istutuksen eteensä. 
Kirkon jälkeen jatkuva tieosuus  on  parannettu 

 ja  samalla alkuosastaan nostettu liian korkealle. 
 Mutkan  jälkeen aukeaa kaunis näkymä tien 

länsipuolelle jokilaaksoon  (9).  Tietä  on  linjattu 
 pihojen reunakasvillisuutta säästäen  ja  tien var-

teen jääkin kaunis tilakeskus rakennuksineen 
 (10)  sekä tiheää kuusiaitaa. 
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Ongelmakohdat: 
-  kevyen liikenteen väylän välikaistan hoito  (8) 

 - liikerakennuksen pihaluiska 
- kirkkoherranviraston  edusta 
-  tien tasaus  (9)  

Linnankosken  pt 11 788  Asko/antie - 
 Silta  tie 

Tien  linjaus seurailee Porvoonjoen vartta. Poh-
joispäähän  on  nousemassa kirkonkylän uusi lii-
kekeskus, jossa alavan maaston vuoksi raken-
taminen uhkaa jäädä tien tasoa alemmas. Alu-
een etelänurkkaan  on  sijoittunut uusi palve-
lukeskus  (11).  Pappila sijaitsee tien länsipuolel

-le  jäävällä kumpareella,  muttei näy tielle. Ete-
lään mentäessä tieltä avautuu näkymä länsi-
puoliseen jokilaaksoon  ja  tie  nousee ylös rin-
nettä koulua kohti.  Tien  itäpuolelle sijoittuu 

 varsin  runsaasti rakentamista  (12).  Koulu  jää 
 reippaasti tien alapuolelle, mutta reunakasvilli-

suus erottaa  sen  tiestä. Kevyen liikenteen 
väylän välikaista vaatisi joitakin istutuksia. 

Koulun jälkeen  tie on  runsaan reunakasvillisuu
-den  rajaama. Joitain hyviä näkymiä avautuu 

puuston lomasta jokilaaksoon  (1 3).  Maisemas-
sa häiritsevä  on  pysäkkikatos,  joka  on  sijoitettu 
näkymien eteen tien laskiessa kohti peltoauke-
aa.  Tie  ylittää avomaiseman, jossa kauas näky-
vänä maamerkkinä  on  korkea viljasiilon torni,  ja 

 kohoaa  kosken  rannalle ryhmittyneeseen  Vak- 
kolan  kyläkeskukseen  (14).  Kyläraitti  on  raken-
nuskannaltaan  tiivis, mutta ongelmana  on  liike-
rakennusten pihojen  ja  tientilan jäsentymättö-
myys  (1 5). Koski  ympäristöineen  on  arvokas 
maisemakokonaisuus  ja sen  ylittävä silta  on 

 ympäristöönsä sopiva vanhoine kivipylväineen  
(16).  

Kerkkoo-Vakkola  pt 11 787  Nietoon  tie 

Tie  alkaa Vakkolan kylästä  ja sen  pohjoispää  on 
 rakennusten  ja  piha kasvillisuuden rajamaa 

raittia. Tiessä  on  jyrkkä mutka, jossa rakennus 
sulkee näkymät. Raittiosuuden jälkeen tienäky

-mät  avautuvat joenvarren viljelymaisemaan  
(17).  

Tieosalla  ei ole maisemallisia ongelmakohtia. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Taajaman ohittaa länsipuolella maantie  1 635 
(1 63)  ja  taajaman läpi kulkee maantie  1 611 
(1 61).  Palvelut eivät sijoitu välittömästi maan-
tien  1 611  varteen. Maantien  1 635  liikenne- 
määrä taajaman pohjoispuolella  on  noin  1 200 

 autoa vuorokaudessa  ja  taajaman eteläpuolella 
noin  2700  autoa vuorokaudessa. Maantien 

 1 611  liikennemäärä  taajaman länsipuolella  on 
 noin  1 500  autoa vuorokaudessa  ja  taajaman 

itäpuolella noin  800  autoa vuorokaudessa.  No
-peusrajoituksena  maantiellä  1 635 on 80 km/h 

 ja  taajaman kohdalla maantiellä  1611 50 km/h.  

Taajamassa ei ole merkittäviä liikenneturvalli-
suusongelmia. Vuosina  1989-1993  ei taaja-
massa sattunut poliisin tietoon tulleita onnetto-
muuksia. Erityisesti kevyen liikenteen turvalli-
suutta parantavat toimet ovat kuitenkin tar-
peen. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohjavesi 

Askolan kirkonseudulla seka VaKKolan yian 
itäpuolella  on  ensimmäisen luokan pohjavesi- 
alueet. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Askola-Pornainen tieverkko-  ja  liikenneturvalli-
suussuunnitelma.  Uudenmaan tiepiiri,  1 991.  

Taajamien osayleiskaava,  1 994  
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MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Epämääräinen  varastoalue,  jota  nuori männikkö tosin 

peittää.  
2 Tien  tasaus  on  ympäristöä korkeammalla, mutta kevyen 

liikenteen väylä taas tien tasoa alempana.  
3  Pihataso  on  tietä alempana.  
4  Nuoria koivuja  ja  mäntyjä ryhmässä.  
5  Kioski.  
6  Avoin  nurmialue,  jolla kasvaa muutamia koivuja.  
7  Perusparannettu tieosuus,  jolla tien tasoa  on  nostettu 

liikaa suhteessa ympäristöön.  
8  Sortuva  varastorakennus.  
9  Hyvin hoidettu  tilakeskus,  jossa  on  perinteistä rakennus-

kantaa.  
10  Sorakenttä.  
11  Uusi palvelukeskus.  
1 2  Kookasta  ja  upeaa puustoa tien  sisäkaarteessa.  
1 3  Arvokas  koskimiljöö,  jossa vanha kivisilta.  Sillan  kai

-teessa  on  käytetty vanhoja  kivipylväitä.  
14  Vanha  kivinavetta.  
1 5  Purouoma,  jossa  pensaikkoa. 

TOIMENPIDESUOSITU KSET 
* = pikaparannuskohde 

Taajaman tieverkko  on  ilmeikäs  ja  vaihteleva. 
Tärkeimmät toimenpiteet ovat  Tiilääntien (mt 

 1 611)  kunnostaminen ilmeeltään  kor-
keatasoiseksi  taajaman sisääntulotieksi sekä 
Tii/ään  tien  ja  A  skolan  tien  (pt 11 81 5  ja  11 788) 

 risteysalueenjärjestelytaajaman ydinkeskustaa 
 korostava ksi.  

1  Ympäristöön sopimaton peltinen pysäkkika-
tos tulisi korvata toisentyyppisellä.  
2  Risteysaluetta  tulisi kehittää taajaman lähei-
syyttä ilmentäväksi esimerkiksi pelto- 
maisemaan sopivin istutuksin  ja  rakentein.  
3  *  Kevyen liikenteen välikaista kaipaisi joitakin 
jäsentäviä istutuksia.  
4  *  Nuori puusto tulisi harventaa yksittäispuik

-si.  
5  Risteysalue,  jossa  tie on  hankalasti  ympäris-
tön pihatasoja korkeammalla. Jyrkät ojaluiskat 
ovat myös ongelma. Aluetta tulisi jäsentää  ja 

 luiskia  muotoilla loivemmiksi. Risteysalue sekä 
siihen liittyvät liikerakennusten alueet vaatisivat 
kokonaissuunnitelman laatimista.  
6  Avoin leikkipaikka-alue, joka kaipaisi puuryh-
miä  ja  pensasistutuksen suojakseen.  
7  Kevyen liikenteen väylän välikaista vaatisi 
jäsentäviä matalia istutuksia.  
8  Kaupan edessä oleva rautakaide tarvitsisi 
lisäksi suojaistutuksen pensaista.  
9  Kirkon edessä oleva ympäristöön sopimaton  

peltinen  pysäkki katos tulisi korvata toisentyyp-
pisellä.  
1 0  Kirkkoherraviraston  piha kaipaisi reunaistu-
tuksen.  
11  Koululle menevän kevyen liikenteen väylän 
välikaistaan voisi istuttaa joitakin puuryhmiä jä-
sentämään avointa kaistaa.  
1 2  * Peltinen pysäkkikatos  on  sijoitettu koros-
tetusti ympäristöä korkeammalle. Alue vaatisi 
reunaistutuksia sopeutuakseen paremmin ym-
päristöönsä.  
1 3  Kevyen liikenteen väylää tulisi jatkaa kou-
luilta Vakkolaan.  
1 4  Vakkolan  kylän keskusta-alueella sijaitsevat 
liikerakennukset vaatisivat jäsentämistä tiealu-
eesta liikennejärjestelyin  ja  istutuksin.  Alue 
vaatisi kokonaissuunnitelman järjestelyistä.  
1 5  *  Jokivarressa  on  pajuja ryteikkönä.  Kasvil-
lisuutta tulisi kunnostaa raivaamalla.  
1  6Kulttuuriympäristöön  sopimaton metallikaide 
tulisi korvata perinteisemmällä rakenteella.  
1 7  Kevyen liikenteen välikaista vaatisi puuryh-
miä avoimella alueella tuekseen. 
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MONNINKYLA 
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet: 
Porvoo-Mäntsälä kt  55  
Pornai nen-Monni nkylä mt  1 51  Meijerin tie/He/kamäen tie/Soidinsuon  tie  
Monninkylä-Tönnö mt  1 635  (mt  1 63)  
Helkamäki-Vahijärvi  Pt 11 762  He/kamäentie 
Vanhamoision  Pt 11 81 8  

Asukkaita taajamassa  1 1 50.  
_4_'..  

Kuva  1:  Viistokuva taajamasta 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAANKAYTTÖ 

Monninkylä  on  toinen Askolan kunnan päätaa-
jamista  ja  se  sijaitsee noin  4 km  kirkonkylästä 
lounaaseen. Taajama  on  syntynyt tiestön  ris

-teyskohtaan viljelylaaksojen ympäröimälle 
matalalleharjanteelle.  Nykyisin Porvoo-Mäntsä-
lä kantatie (kt  55)  ohittaa keskustan itäpuolelta 

 ja  paikallistiet  muodostavat taajaman liikenne- 
verkon rungon. Kylän keskipiste  ja  liikekeskus  

sijoittuvat  Meijerin  tien  (mt  1 51)  ja  He/kamäen
-tien  (pt 11 81 8)  risteykseen, suuri ammattikou-

lu sekä ala-aste, kirjasto  ja  vanhusten asunnot 
Helkamäentien (mt  151)  varteen. Työpaikka- 
alueet keskittyvät Monninkylän  ja  kirkonkylän 
puoliväliin kantatien itäpuolelle.  
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Kaavio taajaman maankäytöstä  1994  (MerkintOjen selltykset  liitteessä). 

Kaavatilanne: Monninkylän  ja  kirkonkylän kat-
tava osayleiskaava  on  hyväksytty kunnanval-
tuustossa  1 994.  Siinä Monninkylälle  on  varattu 
pohjoispuolinen ohikulkutie, joka yhtyy Monnin-
kylä-Tönnö tiehen (mt  1 635)  työpaikka-aluei-
den tuntumassa. Kehäväylä  on  osa  Pornaisista 

 Ilolaan kaavailtua seudullista tieyhteyttä, jonka 
jatko Monninkylästä itään  on  kuitenkin epä-
varmaa. Ohikulkutien varteen, kantatien itäpuo-
lelle  on  ajateltu myös uusia asuin-  ja  teollisuus- 
alueita, mutta lähiajan kasvusuunta  on  nykyi-
sen taajaman pohjoisosa. Rakennuskaava  on 
tiealueiden  osalta nykytilanteen mukainen. 

Monninkylän taajamarakenne  on  yhtenäinen  ja 
 melko tiivis  ja  etäisyydet palvelupisteisiin 

lyhyet. Poikkeuksena työpaikka-alueiden sijoit-
tuminen kirkonkylän  ja  Monninkylän  puoliväliin 
kantatien itäpuolelle, mikä  on  maisemallisesti  ja  

kokonaiskuntarakenteen  kannalta perusteltua, 
mutta liikenneturvallisuusongelma. Osayleis-
kaavassa osoitetun taajaman pohjoispuolisen 
kehäväylän varteen ajatellut uudet rakennusalu-
eet laajentavat edelleen taajamaa kantatien mo-
lemmin puolin. Mandollisen kehäväylän  ja kan

-tatien risteäminen  tulisi järjestää eritasossa  tai 
porrastettuna.  Nykyisin keskustan kautta ta-
pahtuu jonkin verran itä-länsisuuntaista läpiajoa 

 ja sen  määrä lisääntynee  mm  uuden Pornainen-
Järvenpäätien vuoksi. 

MAISEMATEKIJAT 

Monninkylä  sijaitsee Porvoonjoen sivuhaaran, 
Syrjänjoen viljelylaaksossa. Matalalle moree-
ni/hiekkaharjanteelle syntynyttä kylää ympäröi-
vät peltomaisemat, joita vesistöt ovat uurta-
neet kumpuileviksi. Taajamassa  on  sekä  van- 
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Kaavio taajaman maisemaraken  tees  ta  (Merkin tOjen selltykse  t  liitteessä). 

haa raittimaista kyläasutusta  että uusia kaavoi-
tettuja pientaloalueita. Uusimmat rakennusalu-
eet erottuvat vielä liian avoimina  ja  puuttomina. 

 Tiestö seuraa hyvin maaston muotoja  ja  maise-
marajoja.  Myös kantatie  on  linjattu maisemara

-joihin tukeutuvaksi. Tiemaisemassa tärkeimpiä 
elementtejä ovat hienot viljelymaisemat. 

KULTTUURIHISTORIA 

Taajaman asutusta  tai  yksittäisiä kohteita ei ole 
luokiteltu valtakunnallisesti eikä seudullisesti 
merkittäviksi. Paikallisesti merkittävää raken-
nuskantaa tiemiljöössä edustavat ainakin vanha 
meijeri, keskustan risteykseen sijoittuva puuta-
lomiljöö  ja  seurantalo. 

TIEMILJÖÖ  

Pornainen-Monninkylä (mt  1 51)  Meie-
nfl tie/Helkamäen tie/Soidinsuon tie  

Tarkasteltava tieosuus alkaa Porvoo-Mäntsälä 
tien (kt  55)  risteyksestä.  Sen  eteläpuolelle si-
joittuu huoltoasema, joka  on  tien tasoa 
alempana  (1). Tien  eteläpuolelle  jää  vanhempaa 
asutusta, muun muassa entinen meijeri, kun 
taas pohjoispuolella  on  pitkä peltonäkymä  (2). 

 Tällä osuudella tienvarsien hoito vaatii lähinnä 
puuston raivausta. Pienen puronotkon  (3)  jäl-
keen alkaa varsinainen keskustaosuus, jossa 
tiemiljöölle  on  leimallista  rakennuskannan eri-
ikäisyys  ja  paikoin liikerakennusten edustojen 
selkeytymättömyys  (4).  Uusimpien liikeraken-
nusten edustoille  on  tehty reunaistutuksia. 
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Taajaman tiemi/jOö, kulttuurihistoria//iset kohteet  ja  pohja vesia/uee  t  (Merkin tOjen selitykset 
/iitteessà). 

Tie  kääntyy pohjoiseen  ja  siitä erkanee Vanha-
moision paikallistie  (pt 1181  8)etelään.  Risteys- 
alueen tuntumaan sijoittuu muutamia vanhoja 
puurakennuksia, jotka antavat tiemiljöölle yh-
tenäisyyttä  (5).  Pohjoiseen jatkuvan tien var-
teen  on  varattu tilaa kevyen liikenteen väylälle, 
mutta  sen  sovittaminen  maastoon tulisi tehdä 
alueen vanhaa kookasta reunapuustoa säästä-
en. Helkamäki - Vahi järvi paikallistien  (pt 
11 762)  risteykseen, mäen laelle sijoittuu am-
mattikoulu  (6).  Itään viettävälle pellolle  on 

 rakennettu uusia rivitaloja, jotka jäävät ongel-
mallisesti tien alapuolelle  ja  vaatisivat suojaistu-
tuksia  (7).  Maantie jatkuu pienen peltoaukean 
ohi kohti koulurakennusta, jonka kohdalla van-
ha pensasaita  on  onnistuneesti säilytetty kevy-
en liikenteen väylän  ja  tien välissä  (8).  Pieni-
muotoinen vanha asutus muodostaa taajamalle  

selvän  porttikohdan  lännestä saavuttaessa. 
Ongelmana miljöössä  on  kuitenkin tien  pinnan 

 korotuksessa  notkoon jäänyt vanha talousra-
kennus aivan tien laidassa  (9).  

Ongelmakohdat: 
-  tien alkuosuuden reunapuuston hoito  (2) 

 -  keskustan reunaistutukset  (4)  
-  tulevan kevyen liikenteen väylän sovittaminen 
maastoon  ja  puustoon 
-  rivitalojen suojaistutuksen puuttuminen  (7) 

 -  notkossa  oleva rakennus  (9)  

Vanhamoision  pt 11818.  

Paikallistie  lähtee Monninkylän keskustasta 
etelään  ja sen  varteen sijoittuu  ensin  uusi  pank

-kirakennus.  Avoin korjaamon piha-alue vaatisi 
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2  Viistokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3 Kan  tatie  55  sivuaa taajamaa idästä. Meijerintien (mt  151)  liittymä  on  autoilijalle  turvaton, kevyel/e liikentee/le  on 

 rakennettu a/iku/ku.  
4  Lähestymisjakso Meijerintiellä (mt  151)  noudattaa kaarrellen maiseman rajakohtia. Entisen me//erin rakennukset ovat 

maamerkkinä.  
5  Liikekeskuksen i/me  on  pienimittakaavainen. Tiemiljöö kaipaa paikoin silstimistäja selkeyttämistä (mt  151). 
6  Rakennukset luovat porttikohdan,  jota  voisi vielä tehostaa puuryhmällä välikaistassa  (m t 151).  
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Taajaman  tie  verkko, /iikenneo/osuhteet  ja onge/makohda  t  (Merkin töjen selitykset liitteessä). 

suojausta  tien puolelle  (10).  Muuten tien varren 
asutus koostuu pääasiassa yksittäisistä  pen

-sasaitojen ympäröimistä omakotitaloista. Pel-
tonäkymiä  avautuu molempiin suuntiin  (11). 

 Maisemallisen  kiinnekohdan  muodostaa tien itä-
puolella  tilakeskukseen  johtava,  peltoaukean  
ylittävä  puukuja  (12).  

Ongelmakohdat: 
-  avoin korjaamon piha-alue  (10)  

Helkamäki - Vahijärvi  (pt 11  762)He/ka-
mäen  tie 

Tie  erkanee  Pornainen-Monninkylä  tiestä  (mt 
 151)  ammattikoulun kohdalla  ja sen  alkuun 

sijoittuu vanha  seurantalo. Seurantaloa  vasta-
päätä  on  jäsentymätöntä sora-aluetta, joka 
toimii  pysäköinti-  ja  kääntöpaikkana.  Alue tulisi 

kunnostaa  ja  varustaa sopivin  reunaistutuksin 
peittämättä  kuitenkaan kokonaan rinteeseen  ja 

 laaksoon  avautuvia  näkymiä  (1 3).  Asutus jat-
kuu  omakotitalovoittoisena  ja  tyypillisiä ovat 
tontteja reunustavat  pensasaidat.  Tien  pohjois-
puolelle  on  jo  kaavassa  jätetty tila kevyen 
liikenteen väylän rakentamista varten  (14). 

 Taajaman  pohjoispäässä  tien  länsipuoli  on 
 kallioista  ja  puustoista  mäkeä  (15),  jonne sijoit-

tuu joitakin vanhoja mökkejä, itäpuolella oma -
kotitaloasutus  jatkuu  Monsalan tilakeskukseen  
saakka.  

Ongelmakohdat: 
- seuratalon  edustan  ja  sitä vastapäätä oleva  
sorakenttä  (1 3)  
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Tie ______ 	 ______ _________  _____ _______ 

Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  liik.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

55 0.40 7.5 -  30 61 0 1 Kantatie  60, 80 

151 1.79 5.5 -  100 92 6 0 Seututie  taajama  50, 80 

11762 0.90 6.0 -  45 50 2 0 Yhdystie  taajama  50 

11818 0.32 6.5 -  82 0 0 0 Yhdystie taajama50 

Yht./keskim.  3.41 6.0 76 69 8 1  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
___________ _______ _________ __________ _____________________ __________ __________ __________ _________ tallennetut 

 onnettomuudet Yleisen Raskaan  Henkilävahinko-onn. Hv.onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km) (onn./km/v) (kpl) *  

55 3007 3337 15.0 1 0 0 45.6 0.50 3 

151 1559 1984 6.1 1 1 0 19.6 0.11 3 

11762 417 532 12.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11818 596 525 12.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  1337 1623 9.3 2 1 0 24.0 0.12 6 

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen- 
Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain henkilävahinkoon  johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa  

Taulukko: Tiestö  ja lIIkenne  turvallisuus. 

LIIKENNETURVALLISUUS 

Monninkylän  taajaman sivuuttaa pohjois-etelä 
suunnassa kantatie  55.  Taajaman pääliittymänö 

 on  kantatien  ja  maanteiden  1 51/1 635  (mt  1 63) 
 muodostama  X-liittymä. Kantatien  55  liikenne- 

määrä taajaman kohdalla  on 3700  autoa vuoro-
kaudessa  ja  nopeusrajoituksena  on 80 km/h.  

Monninkylän  taajama  ja sen  asutus sijoittuvat 
kantatien länsipuolelle. Kantatien itäpuolelle  jää 

 erillinen teollisuusalue. Askolan kk. sijaitsee 
noin viiden kilometrin päässä kantatien itäpuo-
ella. Kantatietä risteävä liikenne aiheutuu pääo-
sin Monninkylästä teollisuusalueelle/Askolan 
taajamaan suuntautuvasta liikenteestä, joka 
kulkee e.m.  X-liittymän  kautta. 

Vuosina  1989-1993  sattui taajamassa kaksi 
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 
Toinen loukkaantumiseen johtaneista onnetto-
muuksista oli kantatien pääliittymässä sattunut 
moottoripyörän  ja  henkilöauton yhteentörmäys 

 ja  toinen jalankulkijaonnettomuus. 

Monninkylässä  on  jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöi- 

den turvallisuutta parannettu rakentamalla 
kevyen liikenteen väyliä vuoden  1 994  aikana. 
Pysyvästi Monninkylän taajaman pääliittymänä 
toimivan kantatien  ja  maanteiden  151/1635 

 (mt  1 63)  muodostaman  X-liittymän  turvalli-
suutta voidaan parantaa rakentamalla eri-
tasoliittymä  tai  porrastam  alla  nykyinen liittymä. 
Pitkän aikavälin toimenpiteenä mandollisen 
eritasoliittymän tarve  ja sen  edellyttämät alue- 
varaukset tulisi selvittää ennen liittymän lähi- 
alueiden rakentamista. 

Osayleiskaavassa  on  esitetty ohikulkutievaraus, 
jossa Pornainen-Monninkylä mt  1 51  ohittaa 
Monninkylän taajaman pohjoispuolelta. Varaus 

 on  osana Monninkylästä Ilolaan suunniteltua 
tieyhteyttä. Varauksessa  on  esitetty  X-liittymää 
kantatielle  ja  asutusta uuden ohikulkutien mo-
lemmin puolin. Liikenneturvallisuuden kannalta 
olisi suotavaa, että uutta asutusta ei syntyisi 
välittömästi kantatien itäpuolelle  ja  että mah-
dollisen kehäväylän liittymä kantatielle toteutet-
taisiin eritasossa  tai  porrastettuna. Kehäväylän 

 tarpeen arvioimiseksi olisi syytä tutkia, paljon-
ko Pornainen-Järvenpäätien valmistuminen 
lisää läpiajoa Monninkylän keskustan kautta. 
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Kaksi idealuonnosta  kan ta  tien Ii/tt ymän parantamisesta. 
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YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohjavesi 

Taajaman pohjoisosa sijoittuu ensimmäisen 
luokan pohjavesialueelle, joka jatkuu  pit-
känomaisena  pohjoiseen. Riskitekijä  on  kunnan 
vedenottamoiden sijoittuminen välittömästi 
kantatien varteen. 

Melu  

Poke/anmäentien  varressa olevalla uudella 
pientaloalueella kantatien liikennemelu ylittää 
ohjearvot (Uudenmaan yleisten teiden ympäris-
tön tila: Melu,  1 994),  mutta meluselvityksessä 
alueelle ei esitä toimenpiteitä. Avoimelle pellolle 
rakennetun asuinalueen melutaso tulee vähi-
tellen alenemaan, kunhan pihoille saadaan 
suojaavaa kasvillisuutta. 

SUUNNITTELUTILANNE  

Askolan  ja  Pornaisten  tieverkko-  ja  liikennetur-
vallisuussuunnitelma,  1 991.  

Maantie Monninkylä-Ilola, tarveselvitys. Uuden-
maan tiepiiri,  1 993. 

Keskustaajamien osayleiskaava  1 994 

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Huoltoaseman piha-alue kantatien tasoa alempana.  
2  Välikaistassa  nuoria koivuja.  
3  Nuoria tammia.  
4  Nuoria mäntyjä.  
5  Nuoria tammia.  
6  Rapistunut  talo kiinni tiealueessa.  
7  Reunakivellä  erotettu kevyen liikenteen väylä samassa 
tasossa asuinrakerinuksen kanssa.  
8  Ruusupensasistutus.  
9  Eri-ikäisten rakennusten muodostama sekavahko alue. 

 10  Kevyen liikenteen väylä siirtyy tien eteläpuolelta  sen 
 pohjoispuolelle.  

11  Oleva pensasaita  on  onnistuneesti jätetty kevyen liiken-
teen väylän  ja  tien väliin.  
12  Kevyen liikenteen väylä jatkuu reunakivellä erotettuna 
ajoradasta.  
1 3  Porttikohta,  sisääntulo taajamaan muodostuu maaston- 
muotojen  ja  lähellä tietä olevan rakennuksen ansiosta.  
14  Asuinrakennusten  ja  tien väliin  on  varattu tila kevyen 
liikenteen väylälle.  
1 5  Kaunis kalliomuodostuma kiinni tiessä.  
16  Puut muodostavat porttikohdan.  
17  Kuusikuja  pellon poikki. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1 Kantatien X-liittymän  turvallisuutta voidaan 
parantaa rakentamalla eritasoliittymä  tai  porras

-tamalla  nykyistä liittymää. Idealuonnoksia vaih-
toehdoista  on  liitteenä. Liittymän ympäristö 
tulisi samalla maisemoida korkeatasoiseksi 
taajaman porttikohdaksi.  
2 *  Pellon reunassa  on  nuorta koivikkoa,  jota 

 tulisi harventaa.  
3  Entisen meijerin piha-alue tulisi erottaa esi-
merkiksi matalalla istutuksella tiealueesta.  
4  Liikekeskuksen  ja  pääristeyksen  ilmettä tulisi 
siistiä  ja  viimeistellä. Avo -ojat  tulisi poistaa 
välikaistoista  ja  pihojen ilmettä selkeyttää esi-
merkiksi riittävän yhtenäisillä lisäistutuksilla.  
5  Kevyen liikenteen väylä siirtyy tien pohjois-
puolelle. Mikäli väylää jatketaan eteenpäin, tuli-
si kookkaat puut tien reunassa säästää  ja  so-
peuttaa väylä niiden mukaan.  
6 * Välikaistassa  olevaa ojaa tulisi muotoilla 
loivemmaksi.  
7  Uusi rakennus sijoittuu huomattavasti tien 
alapuolelle rinteeseen. Välille tulisi kehittää 
kookkaampi suojaistutus puista  ja  pensaista.  
8 Varastorakennus on  jäänyt pahasti notkoon 
tien suhteen.  Sen  kohdalle tulisi saada aita  tai 
suojaistutus  tietä vastaan.  
9 * Välikaistaan  tulisi istuttaa lisää puuryhmiä.  
10  Laaja avoin pysäköintialue keskeisellä pai-
kalla. Alue tulisi rajata tiestä  ja  ympäristöstään 
selkeästi esimerkiksi matalin pensasistutuksin. 

 Tien  puolelle sopisi myös puurivi.  
11 * Pusikkoa,  jota  tulisi harventaa jättämällä 
yksittäispuiksi sopivia taimia.  
1 2  He/kamäentien  varteen  on  rakenteilla kevy-
en liikenteen väylä.  Tien  varressa  on  hyvää 
puustoa  ja  raittimaista  rakentamista, joten väy-
län linjaus tulisi tehdä erityisen hienovaraisesti 
ympäristöön sovittaen  ja  ympäristö viimeistellä 
huolella. 
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PUKKILA 
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen  viljelyseutu  

Yleiset tiet:  
Sääksjärvi-Myrskylä mt  1 62 
Monninkylä-Tönnö mt  1 635 ( mt 1 63)  Keskustie 
Pukkila-Juornaankylä Pt 11 821  Puntarmäentie  

Asukkaita taajamassa  600. 

? 

I.  

j  
. 	_.,. ,, ..,. .. 

.-- .--, 
 

1  Viisto/i1V.3 laajarriasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ  

Pukkilan  kirkonkylä  on  vanhastaan rakentunut 
 nauhamaisesti Porvoonjoen  laaksoa seuraavan 

maantien  1 653  varteen  ja  edelleenkin  tie on 
 taajaman pääväylä, jonka tuntumaan pääosa 

palveluista keskittyy.  Taajamarakenne  on  kui-
tenkin laajentunut länteen siten, ettei varsinai-
sesta  nauhataajamasta  voida enää puhua. 
Muuten melko kiinteää  taajamarakennetta 

_____ 

'% 

hajottavia  tekijöitä ovat erilliset  asuinalueet 
 maantien  1 635  varressa keskustan pohjoispuo-

lella sekä  Puntarmäentien  (pt 11 821)varressa, 
 jossa  on  myös urheilukenttä.  Savijoen  kylä  kou-

luineen  sijaitsee  pari  kilometriä kirkonkylästä 
pohjoiseen.  
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ic.aav,o raajaman maankaytosta  1994  (MerkintOjen  selitykset liitteessä).  

Kaavatilanne:  Kirkonkylään  on  laadittu  osayleis -
kaava  1 988.  Siinä  on  osoitettu linjaus  länsipuo

-lista  ohikulkutietä  ja  uutta  sisääntulotietä  var-
ten. Rakennuskaava  on  osin vanhentunut sisäl-
täen  mm ohikulkutievarauksia,  joita ei enää ole 
mandollista toteuttaa.  Rakennuskaavassa  on 

 esitetty myös  Puntarmäentien  oikaisu. laaja- 
man  kasvu tulee suuntautumaan ensi vaiheessa 
lounaaseen, myöhemmin myös joen  itäpuo-
lelle.Taajaman  kehittymisen kannalta yhteydet 
Mäntsälän kautta pääkaupunkiseudulle sekä 
Porvooseen koetaan tärkeinä.  

Keskustien (mt  1 635)  kautta tapahtuu jonkin 
verran  läpiajoa,  mutta  sen  aiheuttama haitta  
keskustatoiminnoille  ei ole erityisen suuri. 
Osasyynä tähän  on  tien mutkikas linjaus  ja 

 keskustamainen  ilme, joka hillitsee  
ajonopeuksia.  Siksi ohikulkutien sijasta voidaan  

ensivaiheessa  harkita pienempiä  parannustoi-
menpiteitä. Sääksjärvi-Myrskylätie (mt  1 62) on 

 luonteeltaan  ohikulkutie,  joka eristää  Puntar-
mäentien asuinalueen  keskustasta.  Kaavoissa  
esitetyt taajaman  laajenemissuunnat  ovat  lii-
kenteellisesti ongelmattomia  ja  palveluihin 
nähden hyvin sijoittuvia.  Rakennuskaavassa  
esitetty  Puntarmäentien  oikaisu  on  maisemalli-
sesti huono, koska  se  siirtäisi kauniisti selän- 
teen  reunaa  kaartavat  tielinjauksen  irrallisesti  
keskelle peltoa.  

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkylän maisemalliset lähtökohdat ovat 
selkeät: Taajama  on  syntynyt kohtaan, jossa  
kaakko-luodesuuntainen harjujakso risteää 
Porvoonjoen  kanssa. Alunperin rakentaminen- 
pysytteli harjun  hiekkavaltaisilla lievealueilla, 
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Kaavio taajaman maisemaraken  tees  ta  (Merkin tOjen selitykset Ilitteessa). 

mutta  on  nyt laajentunut myös länsipuoliselle 
moreeniharjanteelle. Kirkonkylää ympäröivät 
hienot viljelymaisemat, jotka ovat  osa  valtakun-
nallisesti arvokkaaksi luokiteltua Porvoonjoki-
laakson kulttuurimaisemaa. Maantie  1 635  sekä 
Juornaankylän paikallistie  (pt 11  821)noudatta-
vat  kauniisti maastomuotoja  ja  maiseman  raja- 
kohtia, maantie  1 62  halkoo paikoin irrallisen 
tuntuisesti viljelyalueita. Tiemaiseman arvok-
kaimpia tekijöitä ovat jokinäkymät koskineen, 
viljelymaisemat sekä kirkkomiljöö. 

KULTTUURIHISTORIA  

Pukkilan  kirkonkylä sijoittuu osaksi Porvoonjo-
kilaakson valtakunnallisesti arvokasta kulttuuri-
maisemaa. Pukkilan puukirkko  on  rakennettu 

 1 814  (M.Akengren). Pääsisäänkäynnin  yläpuo-
lella tien varressa kohoaa tapulimainen kellotor- 

ni.  Kirkon läheisyydessä  on  kaksi vanhaa pitä-
jänmakaslinia, joista toinen  on  rakennettu vuo-
nna  1 837.  Pukkilan  pappila sijaitsee keskellä 
kirkonkylää. Rakennus  on  rungoltaan  1 780- 
luvulta  ja  saanut nykyisen asunsa  1 842. Naar- 
kosken  vanha voimalaitos  ja  kivisilta muodosta-
vat merkittävän kokonaisuuden, joka vaikuttaa 
myös tiemiljööseen (Rakennettu kulttuuriympä

-ristö,  1993).  

Seudullisesti  merkittäviksi kohteiksi  on  aiemmin 
 jo  todettu kirkonseutu, pappila  ja  Naarkosken 

 tienoo (Ympäristöhoitoinventointien yhteenve-
to,  1988).  
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Taajaman tiemi/jöö, kulttuurihistorial/iset kohteet  ja pohjavesialueet  (Merkin tOjen selitykset 
 tutte essä). 

TIEMLJÖÖ 

Monninkylä-Tännö mt  1 635  Keskustie  

Maantien kulkee Porvoonjoen länsirantaa seura-
ten Askolasta aina Orimattilan Tönnöön saakka 

 ja  laaja kulttuurimaisema onkin parhaiten koet-
tavissa juuri tältä tieltä. Pukkilan pohjoispuolel-
la tiemaisemaa hallitsevat laajat avomaisemat 

 (1).  Keskustaa lähetyttäessä  tie  muuttuu jyrk-
kämutkaiseksi  ja  halkoo mäenharjanteelle nous-
sutta talorypästä  (2). Tielinja  seurailee kauniisti 
mäenkumpareiden reunoja  ja  tarjoaa samalla 
vaihtelevia näkymiä pelto-  ja  jokimaisemaan. 

 Kirkko  on maamerkkinä  keskustaan tultaessa 
 (3).  Taajaman keskustajaksolla  (4)  tielinjaus  on 

mutkitteleva  ja  maaston mukaan aaltoileva, 
mikä tekee keskustan ilmeen eloisaksi  ja  vaih- 

televaksi.  Rakennuskanta  on  melko sopusuh-
tainen yhdistelmä uutta  ja  vanhaa, muutamat 
laajat asfalttialueet  ja  varastopiha  häiritsevät 
tienäkymää. Keskustasta ei avaudu kunnon 
jokinäkymää. Ydinkeskustan eteläpuolella van-
haa raittimiljöötä  (5) jää  tien itäpuolelle  ja  ete-
lään avautuu viljelymaisemia. 

Kokonaisuutena ottaen tien ilme  on  vaihteleva, 
maaseututaajamaan sopivan pienimittakaavai-
nen  ja  linjaus noudattaa hyvin maastomuotoja. 
Istutusten määrää tiemiljöössä voitaisiin lisätä. 

Ongelmakohdat: 
-  Kirkon pysäköintialue  on  turhan  avoin 
-  Keskustassa eräitä piha-alueita tulisi jäsennel

-lä  ja  ympäristöä maisemoida. 
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/ aajaman  tie  verkko, Ilikenneolosuh  tee  tja onge/makohda  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t  tutte essä). 

Sääksjärvi-Myrskylä mt  1 62 

Tie  kiertää ohikulkutien  tyyppisesti  keskustan 
eteläpuolelta  ja sen  maisema-arvot ovat viljely- 
ja jokinäkymien  vuoksi suuret. Lännestä tulta-
essa  tienäkymää  hallitsevat komeat  avomaise

-mat (6).  Ennen maantien  1 635  risteystä  tie 
 leikkaa jäykästi  peltokumpareen  läpi  (7).  Ris-

teysalue  sijoittuu hyvin maiseman  reunakoh-
taan puustoisen jokilaakson  tuntumaan.  Sillalta 

 avautuu mielenkiintoinen näkymä pohjoiseen 
 koskelle  ja suvantoaltaalle.  Itse  tie  korkeine 

penkkoineen  on  jokimaisemassa  häiriö. Joen 
itäpuolella avautuu kapea  peltonäkymä  joen- 
vartta pitkin etelään  ja  näkymää reunustaa  
Puntarmäentien  (pt  11821)asutus.  Taajaman 
itäpuolella  tiemaisema  on  metsäselänteen 

 vuoksi sulkeutunut.  

Ongelmakohdat: 
- Peltokumpareen leikkauskohta  vaatii  maise-
manhoitoa  (7)  
-  Tie  korkeine luiskineen  on  häiriö joki- 
maisemassa.  Joenvarren  istutukset uhkaavat 
kasvaessaan sulkea näkymää  sillalta koskele. 
- Huoltamon  ympäristö  ja  vanha  sorai ottoalue 

 kaipaavat  maisemointia  (8)  

Pukkila-Juornaankylä  Pt 11821  Puntar
-mäen  tie 

Tie  kaartaa kauniisti  selänteen  reunaa tarjoten 
samalla hienoja näkymiä  jokilaaksoon  (9). Tien 

 varrella  on  vanhaa  nauhamaista  asutusta.  Tie- 
miljöön  ilme kokonaisuudessaan  on  tasapai-
noinen  ja  miellyttävä. 

Maisemallisia  ongelmakohtia  ei ole.  
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Tie ____________ ______ ______ ________  

Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  uk.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

162 257 9.9 -  0 35 0 	0 	Seututie 	80 

1635 (163) 1.90 7.0 Ohikaava/Siskaava  0 86 2 	0 	Yhdystie 	taajama  50,80 

11821 1.20 5.5 -  0 19 0 	0 	Yhdystie 	50 

Yht./keskim.  5.67 8.0 0 49 2 	0 	 ____________  

Liikenne Henkilävahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  

__________ _____________________ __________ tallennetut  
orinettomuudet  Yleisen 

________ __________ 
Raskaan  

__________ __________ 
Henkulövahinko-onn. Hv.onn. 

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

162 994 1264 9.7 1 0 0 21.4 0.08 2 

1635 (163) 1037 1320 10.1 0 0 0 0.0 0.00 6 

11821 240 293 16.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim. 	849 	1077 	11.2 	1 0 	0 	 11.4 	 0.04 	8 

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 

Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain henkilävahinkoon  johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 

Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella  Huom 	Seuraava  tienumeromuutos  tulee voimaan  1.1.1996  

Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa mt  163  - 	mt 1635  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus.  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Taajaman ohittaa eteläpuolella maantie  1 62  ja 
 taajamakeskustan  läpi kulkee Monninkylä-Tön

-nä  maantie  1 635  (ent.  maantie  1 63).  Maantien 
 162  liikennemäärä  taajaman länsipuolella  on 

 noin  1 000  autoa vuorokaudessa  ja  taajaman 
itäpuolella noin  800  autoa vuorokaudessa. 
Maantien  1 635  liikennemäärä  taajaman poh-
joispuolella  on  noin  11 00  autoa vuorokaudes-
sa. Nopeusrajoituksena maantiellä  1 62 on 80 
km/h  ja  maantiellä  1 635 50 km/h.  

Vuosina  1 989-1 993  taajamassa sattui yksi 
loukkaantumiseen johtanut henkilöautojen 
liittymäonnettomuus maantiellä  1 62.  

Pukkilassa  on  ohikulkuvaraus  maantielle  1 635 
 taajaman länsipuolella. Kevyen liikenteen tur-

vallisuutta  on  tarpeen parantaa maantien  1 62 
 ja  paikallistien  11 821  liittymässä. Maasto-oloi-

hin soveltuva kevyen liikenteen ylikulkusilta 
turvaisi jalankulkijoiden  ja  pyäräilijäiden tieny-
litykset.  Myös kevyen liikenteen väylä e.m. 
liittymästä Juornaankylän suuntaan olisi tar-
peellinen. 
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YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Pohjavesi 

Taajama sijoittuu ensimmäisen luokan pohja-
vesialueelle, joka jatkuu pohjoisessa Savijoen 
kylän suuntaan sekä etelässä Porvoonjoen 
itäpuolella toisen luokan alueena. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Kirkonkylän osayleiskaava  1 988.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Edustaistutuksia,  kuten syreeniaitaa talojen edessä.  
2  Kuusirivi.  
3  Hieno tilakeskus mäellä. Toisella puolen tietä mök-
kiasutusta.  
4  Kuivunut iso mänty.  
5  Koivulla metsitetty  pelto.  
6  Puustoa  ja  nhittymäistä  aluetta.  
7  Lehtipuustoa  jonkin  matkan  päässä tiestä.  
8  Kuusi-  ja  koivuvaltainen metsikkö.  
9  Pihat tien tasoa huomattavasti matalammalla.  
10  Kallio.  
11  Maatalouskaupan varasto  ja  metalliverkkoalta  sen 

 ympärillä.  
12  Talo  notkossa  tien suhteen.  
1 3  Kevyen liikenteen väylä  on  erotettu ajoradasta kapealla 
kiveyksellä.  
14  Kevyen liikenteen välikaistassa  on  koivuja  ja  mäntyjä.  
15  Talo  on  notkossa  tien suhteen. 
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TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1  Ankeahko  huoltoasema-alue kaipaisi erotta-
vaa  istutusta  tien viereen, esimerkiksi pensaita 

 ja  joitakin  yksittäispuita.  
2  Kaavassa varatulle rinnakkaistielle  tulisi harki-
ta muita vaihtoehtoja, koska  rinnakkaisteistä 

 syntyy helposti huonoa  tiemiljöötä.  
3  Maantie yli tulisi rakentaa kevyen liikenteen 
silta leikkauksen kohdalta. Varsinkin tien etelä-
puolella tarvittavat  pengerrykset  tulisi sovittaa 
erityisellä huolella pelto-  ja  jokimaisemaan.  
4  Puntarmäentien etelälaitaan  tulisi rakentaa 
kevyen liikenteen väylä. Väylä tulisi suunnitella 
miljööseen sopivaksi  ja  linjaukseltaan  vaihtele

-vaksi. Kaavassa  esitetystä tien  oikaisusta  tulisi 
maisemallisista syistä luopua.  
5  Sillan  pohjoispuolella molemmat joen rannat 
ovat  alavaa  niittyä.  Sillan  länsipuolella  on le

-vähdysalue. Erityisalue,  joka vaatisi  kokonais
-suunnitelmaa hoidon  ja  ilmeen kehittämisestä 

alueelle sopivalla tavalla. Näkymät  sillalta  kos- 
kelle tulisi säilyttää riittävän avoimina.  
6  * Sääksjärvi-Myrskylätiellä (mt  1 62)  nopeus-
rajoitus tulisi pudottaa  60  km/t Keskustien  ja  
Puntarmäentien liittymien  kohdalla.  
7  *  Pitkät  luiskat peltoleikkauksessa  tulisi  mai-
semoida puuryhmiä istuttamalla.  
8  * Tieluiskassa  olevaa puustoa  ja  pensaita 
tulisi hoitaa  harventaen  ja  jättäen  taimia  kehit-
tymään  yksittäispuiksi.  
9  * Liikerakennuksen tiealueeseen  liittyvä piha 
tulisi erottaa matalalla  istutuksella tiealueesta. 

 1 0  * Välikaistaan  tulisi istuttaa  puuryhmiä  var-
sinkin mäen harjalla, jotta tielle luodaan portti- 
kohtia.  

*  Tien  ja  pihan väliin tulisi lisätä erottava 
 istutus.  

1 2  *  Postin  eteen tulisi sijoittaa  pensasistutus 
 olevaan  välikaistaan.  

1 3  Kunnantalon  edusta  on  ongelmallinen  ja 
 vaatisi  lähiympäristöineen kokonaissuunnitel

-maa  korkeuserojen  ja  jäsentävien  istutusten 
ratkaisemiseksi. Torille  ja  kunnantalolle  tulisi 
järjestää erilliset  liittymät  ja  niiden  välialue 
maisemoida.  Torin ilmettä voisi kohentaa.  Tien 

 vastakkaisella puolella oleva  varastoalue  tulisi 
pyrkiä poistamaan  ja  avaamaan torilta puisto- 
akseli  joenrantaa.  
14  *  Rakennusten tiehen liittyviä piha-alueita 
tulisi erottaa matalin  istutuksin.  
1 5  *  Kevyen liikenteen väylän  välikaistaan 

 tulisi muotoilla  loivempi  oja ja  istuttaa  puuryhmiä.  

1 6  *  Vanhan asuinrakennuksen piha viettää 
jokeen päin voimakkaasti.  Tien  puolelle tulisi 
saada esimerkiksi erottava  pensasaita.  
1 7  *  Pappilan kohdalla oleva kevyen liikenteen 
väylän jyrkkä luiska tulisi istuttaa  pensailla  ja 

 joillakin  yksittäispuilla.  
1 8  *  Laajaa liittymää tulisi supistaa.  
1 9  *  Liian avoin liittymä tulisi kaventaa.  
20  *  Kirkkoa vastapäätä oleva avoin pysäköin-
tialue tulisi erottaa  reunaistutuksella  tiestä, 
avo-ojat  tulisi poistaa.  
21  * Kaarteeseen  tulisi sijoittaa  mutkanmerkit. 
Välikaistaan  tulisi istuttaa  puuryhmiä  tehosta-
maan tien mutkaista ilmettä  ja  kaventamaan 

 tietilaa.  
22  Maantie tulisi oikaista rakennusryhmän 

 länsipuolelta.  Oikaisun eteläosaan tulisi istuttaa 
 porttimaista  puustoa hillitsemään nopeuksia 

keskustaan tultaessa.  Oikaisuun  liittyen tulisi 
rakentaa kevyen liikenteen väylä  Savijoen 

 kylään. Väylän tulisi olla  maaseutumaisemaan 
 sopivan luonnonmukaisesti  linjattu. 
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MYRSKYLA 
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen  viljelyseutu  

Yleiset tiet:  
Ala-Okeroinen-Koskenkylä mt 1 67  Landentie 
Myrskylä-Kimonkylä mt 1 74  Keskustie 
Söäksjärvi-Myrskylä mt 1 62  

Asukkaita taajamassa  700. 

1  Vllstokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ  

Myrskylän  kirkonkylä sijoittuu valtakunnallisten  
pääteiden katveeseen,  mutta  on  useiden maan-
teiden  risteyspaikka.  Rakennuskanta  on  sekoi-
tus vanhaa kirkonkylää  ja  uusia rivi-  ja  liiketalo-
ja. Maantie  1 67  kiertää  ohikulkutienä  keskus-
tan  länsipuolelta  siten, että joitain  taloryhmiä  ja 

 työpaikka-alueita  on  jäänyt tien taakse.  Kes- 

kustie (mt  1 74) on pääsisääntuloväylä,  joka 
kulkee sekä kirkon että liikekeskuksen kautta.  
Liikekeskus  on alueeltaan  pieni  ja  sijoittunut 
kauniisti kohtaan, josta avautuu näkymä  Kirk-
kojärvelle.  Julkiset palvelut sijaitsevat  yksittäin 
Keskustien  pohjoispuolella.  
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,c,aav,o zaajaman maanaywsa i.J14 (IVier/clntojen  selitykset  lutteessa). 

Kaavatilanne:  Keskustan vanhentunut osayleis-
kaava  on  vuodelta  1 981  ja  uuden laatiminen  on 

 käynnissä. Taajaman kasvusuunta  on  koilliseen 
 ja  laajentumiseen liittyen  on  harkittu uuden 

yhdystien rakentamista maanteiden  1 67  ja  1 74 
 välille. Pitkällä aikavälillä  on  kaavailtu myös 

pohjoista ohikulkutietä maantieltä  1 62  maan-
tielle  1 74.  Lähitulevaisuudessa ei liikenneverk-
koon  tai  palvelujen sijoitukseen ole odotetta-
vissa suuria muutoksia. Rakennuskaavoissa  on 
tiealueiden  osalta pieniä tarkistustarpeita (Sal-
misen  talon  suojelu, mt:n  1 67 aluevaraus).  

Maankäytön suunnittelussa  on  keskeistä, että 
taajamaa ei laajenneta ohikulkutien yli. Taaja-
man rajaus ohikulkutien suuntaa  ja  sisääntulo-
tien ilme ovat vielä selkiintymättömiä  ja  kes-
keneräisiä. Jotta kauniisti ydinkeskustaa kaar-
tava Keskustie  voisi jatkossakin toimia sekä 

taajaman pääväyänä että läpiajoreittinä, tulisi 
 sen  eteläpuolen maankäyttö  pitää riittävän 

kevyenä  ja  keskittää palvelut tien pohjoispuolle. 
Vanhan tiestön  ja  uusien oikaisujen muodos-
tama tieverkko taajaman sisällä  on  paikoin 
sekava. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkylä  on  syntynyt kohtaan, jossa asumi-
selle edullinen hiekkainen harjun  lieve  ulottuu 
Kirkkojärven tuntumaan. Idässä  ja  lännessä 
avautuvat komeat viljelymaisemat. Rakentami-
nen  on  pääosin pysytellyt harjumuodostumalla, 
savikolle  on  menty  vain  paikoin. Maiseman 
yleisilme  on  rauhallinen,  vain  korkeat harjumuo

-dot  keskustan länsipuolella  ja  kallioharjanteet-
Kirkkojärven etelärannaila  ovat muodoiltaan 
voimakkaita. Tiestö tukeutuu  varsin  hyvin 
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Kaavio taajaman maisemarakenteesta (Merkin tOjen selitykset liitteessä). 

maisemarajoihin  lukuun ottamatta ohikulku-
tietä, joka halkaisee viljelylaakson  ja  vaikuttaa 
maisemarakenteesta irralliselta. Tiemaisemas

-sa  arvokkaimpia tekijöitä ovat näkymät Kirkko- 
järvelle, viljelymaisematja kirkonseudun  miljöö.  

KULTTUURIHISTORIA  

Myrskylän  kirkonkylä  on  luokiteltu valtakunnal-
lisesti arvokkaaksi miljööksi. Maisemaa hallitse-
va kirkko  on  rakennettu  Matti Åkengrenin  joh-
dolla vuosina  1 802-03.  Erillinen puinen kellota

-pull on  vuodelta  1 772 (G.Flensborg).  Kirkon 
vieressä  on  kaksi hirsistä pitäjänmakasiinia. 
Vastapäätä kirkkoa sijaitseva kirkkoherranpap

-pila Tyskas  on  rakennettu  1900 (G.Schreck) 
 (Rakennettu kulttuuriympäristö,  1 993).  Niin 

ikään kirkonkylän  miljöö  on  luokiteltu seudulli-
sesti merkittäväksi kohteeksi, josta erillisinä  

rakennuksina  on  mainittu kirkko, pappila  ja 
 makasiinit (Ympäristönhoitoinventointien  yh-

teenveto,  1988). 

TIEMILJÖÖ  

Ala-Okeroinen-Koskenkylä mt 167  Lah-
den  tie  

Tulo  pohjoisesta Myrskylän kirkonkylään  on 
 maisemallisesti onnistunut:  tie  kapuaa Yli  Ken-

tänmäen  harjun liepeen  (1),  jolloin muodostuu 
voimakas portti eteläpuolella levittäytyvään 
Myrskylänjoen viljelylaaksoon. Tieltä avautuu 
kaunis näkymä etelään yli peltoalueiden  (2), 

 mutta itse  tie on pengerrytty häiritsevästi  pel-
lon tasoa ylemmäs.  Tie  kaartaa ohikulkutienä 
kirkonkylän länsipuolitse  ja  etelään mentäessä 



Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila. Tiemiljöö maaseututaajamissa,  osa  II. 	 189  
MYRSKYLA. 

Taajaman tiemi/jöö, kulttuurihistoria//ise  t  kohteet  ja  pohja vesia/uee  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t 
 tutte essä). 

tiemaiseman  ongelmat lisääntyvät. Keskustan 
julkisivu uuden tien suuntaan  on  vielä selkiyty-
mätönja vaatisi reunavyöhykkeiden kehittämis-
tä. Tienäkymää häiritsee automaalaamo  ja 

 pääliittymä (Keskustie)  (3) on  turhan  ilmeetön. 
Jokilaakson  (4) maisemakuva on rapistunut, 

 vaikka alueen tulisi olla tiemaiseman solmukoh
-ta.  Joen eteläpuolelle  on  rakennettu paikkaan 

huonosti sopiva levähdysalue. Tavoitteena 
tulisi olla jokilaakson säilyttäminen avoimena 

 vain joenvartta puuryhmillä  korostaen. 

Eteläpäässä tienäkymää  häiritsee tielaitoksen 
varikko varastopihoineen, itäpuolelle  jää  pieni-
piirteinen purolaakson reunaan noussut talory -
päs. 

Ongelmakohdat: 
-  ohikulkutien  ja  taajaman suhde  on jäsentymä-
tön 
-  tie  jakaa peltoalueen  ja  tasauksen  suhteen  on 

 ongelmia 
- jokilaakson  ilme  on rapistunut (4) 
-  muutamat yksittäiset rakennukset  ja  varasto- 
pihat haittaavat tienäkymää 

Myrskylä-Kimonkylä mt  1 74  Keskustie 

Keskustie  on  kirkonkylän pääraitti, jonka var -
teen kirkko, pappila  ja  suuri  osa  liikekeskusta 

 on  sijoittunut.  Tien  linjaus  on  keskustan koh-
dalla kauniisti kaarteleva  ja  seuraa järvenrannan 
suuntaa. Tieltä olisi mandollista avata lisää 
järvinäkymiä. 
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2  Viistokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Landentie (tnt  167)  ha/koo ohiku/kutienä Myrskylänjoen vi/jely/aaksoa. Keskustien (mt  174)  liittymä  on  turhan  

huomaama  ton  ja  ilmeetön.  
4  Kirkko  on  maamerkkinä  ja  porttina ydinkeskustaan  ja  Kirkkojärvelle  avautuu hyviä näkymiä. Jyrkälle penkereelle 
rakennettu kevyen liikenteen väylä vaatii ympäristön viimeistelyä (mt  174). 
5  Keskus tajakson ilme (mt  174) on  tiivis  ja  mittakaava miellyttävä. Liikkeiden pihat kaipaavat paikoin jäsennöintiä  ja  

lisäistutuksia.  
6  Liikekeskuksen itäpuolella avautuu pitkä suora yli Kirkkojärven laakson. Tienvartta voitaisiin rytmittäämuutamilla puu - 

ja  pensasryhmillä (mt  174).  
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Taajaman  tie  verkko, liikenne  olosuh  tee  tja  ongelmakohda  t  (Merkin  tOjen se/it ykse  t  l,itteessà).  

Tien  länsipäässä  on  Myrskylän  keskustan  pää -
sisääntuloristeys  (3),  joka sijoittuu  maisemara -
joista  irralleen  ja  on  ilmeeltaän neutraali.  Sen 

 merkitystä taajaman porttina tulisi korostaa. 
Matalan harjanteen  ylityksen  jälkeen avautuu 
näkymä kirkon suuntaan  ja  Kirkkojärvelle  (5). 

 Näkymää häiritsee rumasti  jyrkkäreunaiselle 
penkereelle  rakennettu kevyen liikenteen väylä. 
Kirkko  on  komeasti  maamerkkinä  tien poskessa 

 ja sen  kohdalle muodostuu selkeä  porttikohta 
ydinkeskustaan. Tieraittia  rajaavat kasvillisuus 

 ja  vanha rakennuskanta  (6),  liikekeskus  jää  tien  
länsipuolelle. Virastotien  risteys  on  kirkonkylän 
keskipiste  (7).  Sitä vastapäätä tien itäpuolelle 

 jää  avointa  puistoaluetta  ja  Kirkkojärvi  pilkottaa  
tiemaisemassa. Keskustien kaartuminen  koros-
taa vielä vaikutelmaa taajaman keskipisteestä. 

 Sen  jälkeen  tie  ojentuu  pitkäksi suoraksi yli  
Kirkkojärven  rannassa  levittäytyvän viljelylaak - 

son (8).  Tieltä avautuu komeita järvi-  ja  pel-
tonäkymiä,  mutta itse  tie  kevyen liikenteen  
väylineen  on  ilmeeltään kankea.  

Ongelmakohdat: 
- Tulotien  ilme ei ole erityisen kutsuva  (3)  
-  Huonosti maastoon sovitettu kevyen liiken-
teen väylä kirkon eteläpuolella  
-  Liikkeiden pihat ovat paikoin liian avoimia  
- Itäosan ylipitkä  suora  on  ilmeeltään yksitoik-
koinen  (8)  

Sääksjärvi-Myrskylä mt  1 62  

Lännestä tultaessa tieltä avautuu kauniita  pel-
tonäkymiä Järvenojan  laaksoon  (9),  mutta 
taajamassa tien ilme  on  sekava. Komea  kelo  
seisoo  maamerkkinä tielaitoksen  tukikohdan 
vaiheilla.  
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Tie ______ _____ ______ _______ _________  

Yleisen  Ajoradan Kevytlilk.  Kevyt  lilk.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

162 0.50 7.0 Siskaava  0 0 0 0 Seututie  80 

167 3.41 6.0 -  0 0 0 0 Seututie  60, 80 

174 1.46 6.0 Siskaava  80 87 3 0 Seututie  taajama  50, 80 

Yht./keskim.  5.37 6.1 21.8 24 3 0 ___________  

Liikenne Henkilävahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut 

 onnettomuudet 
__________ 

Yleisen 
________ ________ __________ 

Raskaan  
__________ __________ __________ _____________________ __________ 

Henkilövahinko-onn. Nv.onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onriettomuusaste  tiheys  1989-1 993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km) (onn./km/v) (kpl) *  

162 719 914 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

167 1134 1394 10.4 0 0 0 0.0 0.00 1 

174 1399 1797 12.0 1 0 0 26.8 0.14 3 

Yht./keskim.  1167 1459 10.6 1 0 0 8.7 0.04 4 

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 

Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 

Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa  

Taulukko: Tiestö  ja  lIIkenne  turvallisuus. 

Ongelmakohdat: 
- Häiriökohtia  ovat tiepiirin varastoalueet kaari-
halleineen  ja  leikkausarvet  harjun kärjessä  (1 0).  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Taajaman ohittaa länsipuolella Orimattila -Kos
-kenkylä  maantie  1 67  ja  taajamakeskustan  läpi 

kulkee Artjärvi-Myrskylä maantie  1 74.  Lisäksi 
taajaman eteläpuolella liittyvät maantiehen  1 67 

 Pukkilasta  ja  Juornaankylästä  saapuvat maan-
tiet  1 62  ja  1 60.  Maantien  1 67  liikennemäärä 

 taajaman pohjoispuolella  on  noin  1 200  autoa 
vuorokaudessa  ja  taajaman eteläpuolella noin 

 1 200  autoa vuorokaudessa. Maantien  1 74  lii-
kennemäärä  taajaman itäpuolella  on  noin  1400 

 autoa vuorokaudessa. Maantien  1 62  liikenne- 
määrä  on  noin  700  autoa vuorokaudessa  ja 

 maantien  1 60  liikennemäärä  noin  800  autoa. 
Nopeusrajoituksena maantiellä  1 67 on 80 km/h 

 ja  maantiellä  1 74 50 km/h.  

Taajamassa ei ole merkittäviä  liikenneturvalli-
suusongelmia. Vuosina  1 989-1  993taajamassa 

 sattui yksi poliisin tietoon  tullut,  henkilövahin-
koon johtanut onnettomuus. 

Osayleiskaava  1 981.  

Maantien  1 67  liittymätiheys  taajaman kohdalla 
 on  suuri,  osa  suorista  liittymistä  on  tarpeen 

poistaa. Myös kevyen liikenteen turvallisuutta 
 on  tarpeen parantaa vanhan Porvoontien liitty-

mässä. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Pohjavesi 

Taajaman länsipuolella  on  pohjoisesta etelään 
jatkuva laaja pohjaveden muodostumisalue, 
joka taajaman kohdalla  ja sen  pohjoispuolella 

 on  ensimmäisen luokan alue. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Tieverkko-  ja  liikenneturvallisuussuunitelma, 
 1991.  
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Myrskylän  liikenne turvallisuustilanne  on  hyvä, mutta a/van ilman vahinkoja ei ole selvitty. 
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MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET 
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Supinmäen hiekkakuoppa  näkyy hieman tielle,  sen  edes-

sä  on  taimikkoa.  
2  Peltonäkymä  aukeaa.  
3  Nuorta koivikkoa tien molemmin puolin.  
4 Tie on  penkereellä  ympäristöään korkeammalla. Nuorta 

männikköä tien sivussa.  
5  Rakennukset  ja  kasvillisuus muodostavat selkeän reuna- 

vyöhykkeen avomaisemaan.  
6 Tie  vedenottamolle, taimikkoa  molemmin puolin tietä.  
7  Nuorta havupuumetsää.  
8  Uusi rakennus peittää järvinäkymän.  
9  Nuoria mäntyjä  ja  koivuja.  
10  Kaunista puustoa ryhmänä.  
11  Tiepiirin tukikohta, nuorta puustoa kasvamassa edustal-

la.  
12  Joen varsi muodostaa kauniin  miljöön.  Näyttävää 

kuusikkoa ryhmänä joen varressa.  
13 Tien  tasaus hieman ympäristöä korkeammalla.  
14  Katajia, pensashanhikkia,  muistomerkki.  
15  Kiinni tiessä oleva rakennus  ja  kasvusto  rajaavat tiemil-

jäätä hyvin.  
16  Patsas  ja  pieni puuston rajaama aukio.  
17  Hieman ränsistynyt tyhjillään oleva rakennus, joka  on 

 näkäesteenä  kaarteessa, mutta samalla tiivistää onnis-

tuneesti tiemiljäätä.  
18  Kurttulehtistä  ruusua pensasistutuksena. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1  *  Linja-autopysäkit  ja  katokset  tien molem-
min puolin. Pellon puolelle tarvittaisiin suojais

-tutus  esimerkiksi korkeista pensaista.  
2 Tien  ojassa  on  harvakseltaan männyntaimia, 
joiden voisi antaa kasvaa yksittäispuiksi.  
3  *  Nuoria koivuntaimia, jotka tulisi harventaa 
yksittäispuiksi. Yhdystien risteyksen havaitta-
vuutta voisi parantaa puuryhmällä  ja  varustaa 
liittymä väistötilalla.  
4  * Leikkausluiskaan  tulisi istuttaa esimerkiksi 
puuryhmä.  
5  *  Tiivis mänty-  ja  koivuistutus,  jota  tulisi 
hoitaa sopivasti harventaen.  
6  Uusi asutus tarvitsisi yhtenäisen reuna- 
vyöhykkeen avomaiseman  ja  tien suuntaan.  
7  Automaalaamon  ympäristö vaatisi reunaistu-
tuksen pensaista  ja  puuryhmistä.  
8  * Peltoleikkaus,  joka tulisi istuttaa esimerkik-
si puuryhmillä.  
9  * Kehittämiskelpoista  puustoa käsittävä alue 

 (mm.  pihlajaa).  Puustoa tulisi kehittää istutta-
maIla lisää puuntaimia.  
1 0  Taajamaan johtava pääliittymä (Keskustie)  
tulisi varustaa väistötilalla  ja  valaista  ja  ilmettä 

 ja  havaittavuutta  kehittää esimerkiksi puuryh- 

mäistutuksin  tai  puurivillä  kirkolle johtavan tien 
varteen. Häiritsevää tienvarsimainontaa tulisi 
vähentää.  
11  Alava  jokilaakso  on  tiemiljöönä  ongelmalli-
nen. Siihen sijoittuu  mm.  laaja rekkojen pysä-
köinti-  ja  levähdysalue.  Alue vaatisi kokonais-
suunnitelman peltoalueiden hoidosta  ja  reunais-
tutuksista.  Tavoitteena tulisi olla laakso muodon 
säilyttäminen avoimena  ja  selkeänä kuitenkin 
joenvartta puu-  ja  pensasryhmillä  korostaen. 
(Istutuksia  jo  tehtykin).  
1 2  Kaarihalli  vaatisi eteensä reunaistutuksen 
esimerkiksi puurivin. Myös muut maantie  162 

 varressa olevat varastoalueet tulisi maisemoi
-da.  

1 3  Maantie  1 67  ali tulisi rakentaa kevyen lii-
kenteen tunneli.  
14  *  Teollisuushallin edustalle tienpenkereeseen 
voisi lisätä istutuksia, esimerkiksi pensasryh-
miä.  
1 5  Avoin hoitamaton alue, joka tulisi joko  tai

-mettaa  tai  pitää avoimena.  
1 6  *  Tien  sisäkaarteeseen  tulisi istuttaa tielle 
selustaa luova puurivi.  
1 7  *  Puu-  ja  pensasryhmä,  joka kaipaisi har-
vennusta.  
1 8  *  Nuorta koivikkoa tulisi harventaa  jar-
vinäkymien  avaamiseksi.  
1 9  Sisääntulojakson  merkitystä tulisi korostaa 
esimerkiksi istuttamalla  se  kuusikujanteeksi. 

 Kuitenkin näkymät järvelle  ja  kirkon suuntaan 
tulisi säilyttää pääosin avoimina.  
20  Kevyen liikenteen väylän luiskia tulisi loi-
ventaa.  Tien  kaartumista  voidaan tehostaa 
yksittäisellä puulla  tai  puuryhmällä,  mutta muu-
ten näkymä etelästä kirkon suuntaan  ja  järvelle 
tulisi säilyttää avoimena. Rannassa seisovan 
vaakunamännyn tulisi myös näkyä tielle.  
21  Kirkon kohdalla kevyen liikenteen välikais

-tan  avo-ojia tulisi loiventaa  tai  poistaa koko-
naan. Puuryhmät tulisi säilyttää  ja  niitä voisi 
lisätä.  
22  * Hoitamaton  alue tulisi rajata istutuksin.  
23  *  Pysäköintialue vaatisi matalan reunaistu-
tuksen. Järvinäkymiä tulisi avata  sen  editse.  
24  Risteyksessä olevan liikerakennuksen asf  al

-toidut  pihat vaatimat perusteellista uudelleen 
jäsentelyä. Idealuonnos alueen kunnostuksesta 

 on  liitteenä.  
25  Näkemiltään  huono Rantapolun liittymä 
suljetaan. Ajoneuvoliikenne ohjataan kaavan 
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Idealuonnos  keskustan järjestelyistä. 

mukaisesti alakautta Rantatieltä  ja  kevyelle 
liikenteelle rakennetaan yhteys  Lassen-patsaan 
vieritse.  
26 Tien  ja  pihan välinen jyrkkä  oja  tulisi muU-
toilla loivemmaksi, jotta  sen  hoitaminen olisi 
mandollista.  
27 Hoitamaton  avoin alue, joka tulisi hoitaa 
avoimena.  
28  Pitkää suoraa tulisi rytmittää istuttamalla 
välikaistaan  ja  tiealueen  reunoille puu-  ja  pen-
sasryhmiä  siten, että suoralle muodostuu  pari 

 porttikohtaa. Tehokkaimmillaanistutuksen  ovat 
kumpareiden kohdalle sijoitettuina. Näkymät 
järvelle tulisi säilyttää avoimina. Vaihtoehtoi-
sesti suora voitaisiin istuttaa keskustaan johta-
vaksi puukujanteeksi. Tienvarren pylväsrivistöjä 
tulisi vähentää. 
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ARTJÄRVI 
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet: 
Myrskylä-Kimonkylä mt  1 74  
Uusikylä-Artjärvi mt  172  (mt  171)  Salme/antie 
Suurikylä -Kinnari mt  1 734  
Porlammin  as. -Suurikylä mt  1 732 
11 905  Artjärvi-Niinikoski  Pt 11 905  

Asukkaita taajamassa  700.  

Kuva  1: Viistokuva taajamasta 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ 

Artjärven  kirkonkylä sijaitsee poikkeuksellisen 
kauniilla paikalla kolmen järven  ja  vehmaiden 
viljelymaisemien  ympäröimänä. Taajama ja-
kaantuu eriluonteisiin osiin: Entinen pääväylä, 
Kirkkotie,  on  jäänyt kaavatieksi.  Sen  varressa 

 on  vanhaa raittimaista asutusta  ja  kirkko hau-
tausmaineen. Nykyään taajaman pääväylä  on  
Sa/me/antie (mt  1 72),  jonka varteen  on  noussut  

liikekeskus  sekä rivitalo-  ja  työpaikka-alueita. 
Keskustaa etelästä sivuava Myrskylä-Kimon-
kylätie (mt  1 74) on  ohikulkutien luonteinen 
väylä. Julkiset palvelut  on  hajasijoitettu:  Sa/me-
lantien  varressa  1 .5 km  keskustasta pohjoiseen 
sijaitsee ala-aste, liikuntahalli  ja  urheilukenttä. 
Toinen ala-aste  on  ohikulkutien eteläpuolella  2 
km  keskusta kaakkoon. Työpaikka-alueita  on  
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Kaavio taajaman  maankaytosta  73J4  (ivleiRintojen seiityset mueessai. 

Salme/antien  lisäksi Myrskyläntien varressa  ja 
 yksittäisiä laitoksia eri puolilla taajamaa. 

Kaavatilanne:  Kirkonkylään ei ole laadittu yleis- 
kaavoja. Rakennuskaavat ovat tiealueiden osal-
ta ajan tasalla. Taajaman kasvusuuntia ovat 
Suurikylän alue  Kirkkotien itäpäässä sekä kes-
kustan länsipuolinen metsäselänne. Täydennys-
rakentamista tapahtuu  mm  Kirkkotien  varressa. 
Liikenneverkkoon  tai  palvelujen sijoitukseen ei 
ole tulossa mainittavia muutoksia. 

Suurin taajamarakenteellinen ongelma  on  kir-
konkylän ala-asteen sijainti ohikulkutien etelä-
puolella. Pienistä liikennemääristä huolimatta 
tämä  on  selvä  liikenneturvallisuusriski.  Myös 
Myrskyläntien varteen noussut työpaikka-alue 

 on taajamarakenteesta  irrallinen. Kaavojen 
osoittamat taajaman laajenemissuunnat ovat 

liikenteellisesti ongelmattomia  ja  ohjaavat lii-
kenteen kasvun luontevasti Kirkko tielle  ja  Sal-
me/antie/le (mt 1 72) 

MAISEMATEKLJÄT  

Kirkonkylän komea maisemakuva muodostuu 
järvinäkymien, laajojen viljelylaaksojen  ja  van-
han rakennuskannan yhteisvaikutuksesta. 
Kirkko  ja  vanhin asutus  on  syntynyt Säyhteen 

 ja  Pyhäjärven  väliselle harjukumpareelle  ja 
 nykyinen keskusta  Salme/antien (mt  1 72)  var-

ressa toiselle, pienemmälle hiekkamaa-alalle. 
 Kolmas  merkittävä harjukerrostuma  on  Vuoren- 

mäessä, jonne urheilu-  ja  vapaa-ajantoiminnat 
sekä koulu ovat sijoittuneet. Rakentaminen  on 

 nykyisin levinnyt myös aikaisemmin avoimina 
säilyneille savimaille. Länsi-  ja  itäpuolelta kir-
konkylää kehystävät metsäiset moreeni/kaI- 
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Kaavio taajaman maisemarakenteesta (Merkin tOjen selitykset liitteessä). 

lioselänteet.  Tiestö noudattaa pääosin maasto- 
muotoja.  Vain  uusi Myrskylä-Kimonkyläntie (mt 

 1  74)ja Sa/me/antien  risteys vaikuttavat hieman 
maisematekijöistä irrallisilta. Järvinäkymien  ja 

 viljelylakeuksien  ansiosta Artjärven tiemaisemat 
ovat poikkeuksellisen arvokkaita. 

KULTTUURIHISTORIA  

Valtakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi  on 
 Artjärvellä  rajattu Suurikylän - Vuorenmäen 

kulttuurimaisema, johon kirkonkylä  ja sen  itä-
puolella sijaitseva Suurikylä kuuluvat osina. 
Villikkalanjärven eteläpuolella kirkonkylän asu-
tukseen liittyy Salmelan tiivis mäkitupa-alue. 
Omalla mäellään sijaitseva puukirkko  on  raken-
nettu  1839  (A.F.Granstedt).  Kirkonkylän poh-
joispuolella vanhan maantien vieressä sijaitsee 
Tupaselan tasapainoinen rakennusryhmä.  Ent - 

lisenä  kokonaisuutena edellä kuvattuun kult-
tuurimaisemaan liittyy vielä kirkonkylän etelä-
puolella sijaitseva Kinttulan kartanoalue, jonka 
yhdistää kirkonkylään pitkä viljelymaisemaa 
halkova koivukuja (Rakennettu kulttuuriympä

-ristö,  1 993).  Seudullisesti  merkittäviä kohteita 
ei edellisten lisäksi ole mainittu (Päijät-Hämeen 
kulttuurihistorialliset kohteet,  1 983).  

TIEMILJÖÖ  

Uusikylä-Artjärvi mt  1 72  Salmelantie 

Sa/me/antie  on  Artjärven  pääväylä, joka yhtyy 
eteläpäästään Myrkylä-Kimonkylä maantiehen 
(mt  1 74).  Risteys sijoittuu maisemarajoista 
irralleen keskelle avomaisemaa. Myös lyhyt 
lähestymisjakso risteyksestä keskustaan  (1) on 

 avoin  ja turhan  ilmeetön  ja  kulkee osan matkaa 
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Taajaman tiemi/JOO, kulttuurihistoria/lise  t  kohteet  ja  pohja vesia/uee  t  (Merkin tOjen selitykset 
liitteessä). 

matalassaleikkauksessa. Liikekeskus ryhmittaä 
selänteen  reunaan tukeutuen melko tiiviisti 
Sa/me/antien  varteen.  Tien  länsipuolle  jäävä 
pieni laatoitettu tori  on  hauska  väriläiskä.  Liike-
keskuksen yleisilme  on  pienimittakaavainen  ja  
maaseutumainen,  mutta sitä nakertavat muuta-
mat liian avoimet  ja  jäsentymättömät  liikkeiden 
edustat  ja  ankeailmeiset  rakennukset. Liikekes-
kuksen pohjoisosalla tiemaisemaa rajaa lännes-
sä korkea  kallioseinä. Teollisuushallit  (2)  ovat 
maisemassa  silmiinpistäviä  ja  vaativat tehokas-
ta ympäristönhoitoa. 

Pohjoiseen mentäessä tien  länsipuolelle  jää 
uudehko rivitaloalue (3),  joka pellolle noussee-
na vaikuttaa toistaiseksi liian avoimelta, itäpuo-
lelle tiemaisema avautuu kauniisti Säyhteen 
suuntaan. Rivitaloalueen jälkeen  tie  halkoo 

järvien välistä peltokannasta  ja  hienoja avo- 
maisemia tarjoutuu tien molemmin puolin  (4). 

 Muutamat yksittäiset rakennuspaikat rytmit-
tävät kulkua. Vuorenmäen rantaharju kohoaa 
selkeänä maamerkkinä tiemaisemassa.  Tie 

 seuraa kauniisti harjun itälaitaa  (5). 

Ongelmakohdat: 
- eteläpään  liittymä  ja  sisääntulojakso ilmeettö-
miä 
- liikekeskuksessa  runsaasti avoimia asfaltti- 
kenttiä  ja  siistimistä  vaativia kohtia 
- Vuorenmäen  suuntaan vievä kevyen liiken-
teen väylä kaavamaisesti toteutettu  ja  välikais -
ta  avoin. 



Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila.  Tiemiljöö maaseututaajamissa,  osa  II. 	 201  
ARTJÄRVI. 

---T_:J  

-  

7  

2  Viistokuva taajamasta,  numeroin  ti  viittaa  tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Art/örven tienäkymille  luonteenomaisia ovat laajat järvi-  ja  peltomaisemat  (m t 1 74). 
4  Taajaman  pääliittymä  sijoittuu  maisemarajoista irra/leen  ja  on  ilmeeltään  huomaama  ton.  Havaittavuutta  voisi parantaa 

 istuttamalla Sa/me/an  tie  (mt  1 711)  puukujanteeksi.  
5  Lilkekeskuksen  ilmettä häiritsevät  jäsentymättömät asfaittipihatja yllsuuret iittymät (mt  1 711). 
6  Salme/antien  (ml 1711)  pohjoispáâssä  on  uusia  pientaloalueita.  Kevyen liikenteen väylää voisi  rytmittäá  puu-  ja 

 pensasryhmi//ä. 
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Taajaman  tie  verkko, Inkenneolosuhteet  ja ongelmakohdat  (Merkin tôjen selitykset Ilitteessa). 

Myrskylä-Kimonkylä mt  1 74 

Tie  kulkee ohikulkutietyyppisenä keskustan 
eteläpuolitse  ja  rauhoittaa aikaisemman läpiajo- 
reitin,  Kirkkotien,  taajaman sisäiseksi väyläksi. 
Lännestä tultaessa  tie  kulkee kauniisti  met -
säselänteen  reunassa  (6)  ja sen  eteläpuolella 
avautuu komea viljelymaisema Kinttulan karta-
non suuntaan. Kartanoon vievä pitkä, tosin 
huonokuntoinen, puukujanne elävöittää näky-
mää.  Tie  leikkaa hieman kujanteen pohjoispää

-tä.  Salmelantien (mt  1 72)  risteys sijoittuu irralli-
sen tuntuisesti keskelle avomaisemaa. Risteyk-
sen jälkeen  tie  ylittää Säyhteetä  ja  Pyhäjärveä 

 yhdistävän joen  ja  kulkee Pyhäjärven rantaa 
seuraten.  Tie  leikkaa kirkon vaiheilta etelään 
kurottavan harjanteen jolloin syntyy avo- 
maisemia erottava porttikohta  (7).  Suurikylän 

 kohdalla tiemaisemaa hallitsevat komeat jär- 

vinäkymät, kumpuilevat viljelymaisemat  ja 
 pienet rakennusryppäät. Lapinjärven (mt  1 732) 

 ja  Kausalanteiden (mt  1 734)  risteysten  vaiheilla 
 (8)  ympäristö  on  tilallisesti  pienimittakaavaista 

 ja  vaihtelevaa. Tieoikaisun suhde vanhaan rait
-tim ja sen  varteen syntyneeseen asutukseen  on 

 vielä selkiintymätön. Taajaman jälkeen  tie  kier-
tää Ahtinmäen kallioharjanteen pohjoisreunaa 
korkealle pengerrettynä  ja  tieltä avautuu komea 
näkymä  Lammin ja  Säyhteen  suuntaan  (9).  

Järvi-  ja  viljelynäkymien  ansiosta  tie on  koko 
 matkaltaan maisemallisesti arvokas.  Tie  itse 

vaikuttaa pelto-osuuksilla maisematekijöistä 
irralliselta  ja  her  kässä maalaismaisemassa 

 raskaalta  ja sen  suhde kirkonkylän keskustaan 
sattumanvaraiselta. 
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______ ____ _____ _____________ 	Tie  
Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  Kevyt  lik.  

tien 
numero  

Pituus 
(km) 

leveys  
(m)  

Verkollinen  asema 
____________________  

väylien 
osuus  (%)  

Valaistu  
osuus  (%) 

Suojatie 
(kpl) 

alik./ylik.  
(kpl) 

Nykyinen 
toim.luokka  

Nopeusrajoitus 
(km/h) 

172 (171) 1.35 6.3  -  0 0 3 0  Seututie  80 
174 3.46 7.0  Ohikaava  0 26 0 0  Seututie  80 

1732 0.30 6.5  -  0 72 0 0  Yhdystie  80 
1734 0.62 6.5  -  0 0 0 0  Yhdystie  80 

11905 0.66 4.4  Siskaava  0 51 1 0  Yhdystie taajama5o 
Yht./keskim.  6.39 6.5 0 23 4 0  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
tallennetut 

 onnettomuudet Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyti.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1 993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

172 (171) 981 1249 10.0 3 2 0 124.1 0.44 4 
174 849 1081 10.0 0 0 0 0.0 0.00 2 

1732 599 667 19.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
1734 245 311 20.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

11905 155 208 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0  
Yht./keskim.  735 932 11.0 3 2 0 35.0 0.09 7  
Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 
Siskaava 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilävahinkoon  johtaneet sekä kaikki  hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella  Huom!  Seuraava  tienumeromuutos  tulee voimaan  1.1. 1996  
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa mt  171  tieosat  005  ja  006 	-. mt  172  

Taulukko: Tiestö  ja  lIIkenne  turvallisuus.  

Ongelmakohdat: 

-  taajaman pääliittymä  on  maisemallisesti irralli-
nen  ja  huomaamaton 
-  joki ei erotu tienäkymässä 
- Suurikylässä  joitain maisemaan huonosti 
sopivia rakennuksia 

Porlammin  as. -Suurikylä mt  1 732 

Tie  erkanee Pyhäjärven  rantaa seuraten Kimon-
kyläntieltä (mt  1 74)  etelään. Risteys tukeutuu 
pienen kumpareen reunaan  ja  avointa  ranta- 
maisemaa halkovalta tieltä avautuu hieno jär-
vinäkymä länteen  (9).  Maisemallisia ongelma- 
kohtia ei ole. 

Suurikylä-Kinnari mt  1 734  

Tien  eteläpäässä  aukea hyvä näkymä länteen 
Säyhteelle  ja sen  kumpuileville rantapelloille 

 (10).  Aluksi tienvarressa  on  väljää rakentamis-
ta, tilakeskuksia  ja  teollisuuslaitos,  minkä jäl-
keen  tie  halkoo Säyhteen  ja Lammin  välillä 

levittäytyvää viljelymaisemaa  tarjoten kauniita 
avomaisemia tien molemmin puolin  (11).  

Ongelmakohdat: 
- Teollisuusrakennuksen  edessä laaja sorakent

-tä.  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Taajaman ohittaa eteläpuolella maantie  1 74  ja 
 taajaman läpi kulkee maantie  1 72  (entinen mt 

 171).  Palvelut sijoittuvat maantien  172  var-
teen. Maantien  1 74  liikennemmäärä  taajaman 
kohdalla  on  noin  860  autoa vuorokaudessa  ja 

 maantien  1 72  liikennemäärä  noin  1 000  autoa 
vuorokaudessa. Nopeusrajoituksena maantiellä 

 1 74 on 80 km/h  ja  maantiellä  1 72  taajamassa 
 50 km/h. 

Vuosina  1 989-1 993  sattui taajamassa kolme 
poliisin tietoon tullutta, henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta. 



204 	 Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila.  Tiemiljöö maaseututaajamissa,  osa Il.  
ARTJÄRVI.  

Kaksi loukkaantumiseen johtanutta polku-
pyöräilijän  ja  henkilöauton välistä onnettomuut-
ta sattui Kirkkotien  ja  Salmelantien (mt  1 72) 

 liittymässä. Taajaman keskustassa sattui yksi 
loukkaantumiseen johtanut, kääntyneen henki-
löauton aiheuttama onnettomuus. 

Koulu sijaitsee maantien  1 74  eteläpuolella. 
Tästä johtuen maantien  1  74/maantien  1 732 

 liittymässä  on  kevyen liikenteen kannalta ris-
kialtis ylityskohta. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Pohjavesi  

Villikkalanjärven  ja  Pyhäjärven  välinen  kannas, 
jolle  pääosa kirkonkylän asutusta sijoittuu,  on 

 rajattu ensimmäisen luokan pohjavesialueeksi. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Ei tielaitoksen toteutumattomia suunnitelmia 
eikä yleiskaavoja. 

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta 

1  Ränsistynyt koivukuja, osittain eri-ikäisiä koivuja.  
2  Hyvä jakava puustoryhmä.  
3 Tien  tasaus pellolla sopiva suhteessa ympäristöön.  Oja -

luiskat siistit. 
Rantapuuston  sisässä oleva mökki.  
5  Sorapintainen levähdysalue.  
8  Puuston omasta avautuu näkymiä järvelle.  
7  Nuoria pihlajantaimia.  
8  Talojen edustalla  on  vaahterarivi-istutus  ja  kevyen lii-

kenteen väylä  on  erotettu ajoradasta reunakivellä.  
9  Kevyen liikenteen väylä vaihtaa tien pohjoispuolelle 

kaupan edessä.  
10  Upea korkea kallioseinä.  
11  Uusi rivitaloalue.  
12  Punainen kuivuri  on  maamerkkinä peltoaukealla.  

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

1  Maantien pohjoispuolelle tulisi rakentaa kevy-
en liikenteen väylä teollisuusalueelle saakka. 
Väylä tulisi linjata vaihtelevasti osittain metsän- 
reunan sisään.  
2  Teiden väliin jääneellä alueella  on  joitakin 
puita, mutta muuten  se  kaipaisi selkeitä istu-
tuksia, esimerkiksi puuryhmiä.  
3  *  Sillan  pieliin tulisi istuttaa joen ylitystä 
korostavaa rantapuustoa.  
4  * Rantapuustoa  voisi hieman harventaa jär-
vinäkymän avaamiseksi.  
5  *  Jyrkkä leikkausluiska vaatisi maisemointia 
esimerkiksi puuryhmillä sopeutuakseen ympä-
ristöön paremmin.  
6  Risteyksen taajamaan ohjaavaa luonnetta 
voisi korostaa esimerkiksi puurivillä.  
7  Huoltoasemaa tulisi maisemoida reunaistu-
tuksin.  
8  * Raivattavaa pusikkoa  tien  ja  järven välissä.  
9  Jyrkkä  oja  tulisi muotoilla loivemmaksi raken-
nuksen  ja  tien välissä.  
10  Vanhaa tienpohjaa, joka tulisi poistaa  ja 

 alue taimettaa. 
*  Tie  kulkee leikkauksessa, jonka luiskat 

tulisi istuttaa esimerkiksi puuryhmin.  
1 2  Liittymien  määrää maantielle tulisi pyrkiä 
supistamaan.  
1 3  Avoin korjaamon piha, joka vaatisi reunais-
tutuksen, esimerkiksi puurivin.  
14  * Puustoryhmä  pellon laidassa vaatisi muu-
tamia lisäistutuksia tuekseen.  
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1 5  Tehtaan edustan laaja sorakenttä tulisi 
erottaa tiestä riittävällä viherkaistalla  ja  istutuk

-sin. 
1 6 Salmelantien  ja  Myrskyläntien  risteykseen 
tulisi rakentaa väistötila  ja  risteyksen havaitta-
vuutta parantaa puuryhmällä. Keskustan  si

-sääntulotie  voitaisiin istuttaa puukujanteeksi. 
Samalla kunnantalon eteen sijoittuvaa avointa 
risteystä tulisi kaventaa  ja  jäsentää.  
1 7  Pihan tasoero voitaisiin luiskan sijasta hoi-
taa tukimuurilla  ja  pensasistutuksilla.  
1 8  Piha-alue, jolla  on  myös bensiinimittari  on 

 kiinni tiestä. Piha-alueen erottaminen tulisi 
tehdä esimerkiksi erilaisia pinnoitteita käyttäen. 

 1 9  Liikerakennusten kohdalla liittymät ovat liian 
väljiä  ja  pihat jäsentymättömiä. Alueen kehittä-
minen vaatisi kokonaissuunnitelman laatimista.  
20  Rivitalot ovat huomattavasti tietä alempana. 
Ne tulisi erottaa tiealueesta tehokkaalla suojais-
tutuksella, esimerkiksi pensailla  ja  puurivillä  ja 

 mandollisesti myös aitaamalla. Talojen väliin 
näkyvästi sijoitettu pylväsmuuntoasema  on - 
häiritsevä tekijä.  
21  Sorakenttä,  joka tulisi jäsentää reunaistu-
tuksin, esimerkiksi pensailla.  
22  Entinen tiealue tulisi jäsentää reunaistutuk

-sin tai  taimettaa  kokonaan.  
23  Välikaistaan  tulisi istuttaa puurivi uusimpien 
rivitalojen kohdalle saakka.  
24  Teollisuushallien  ympärille tulisi kehittää 
yhtenäinen reunavyöhyke pensasaidolla  ja 

 puilla  sekä teiden varteen että peltoalueen 
suuntaan.  
25  Vuorenmäelle  vievän kevyen liikenteen 
väylän välikaistaan tulisi istuttaa puurivi  ja  puu- 
ryhmiä. 
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LAPINJARVI 
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet: 
Koskenkylä -Kouvola  Vt  6  
Lindkoski-Ruotsinkylä mt  1 791  
Lapinjärvi -Nylans  Pt 11 933  
Lapinjärven kk:n paikallistie  11 935  Lapinjärventie 
Vasarankylän  Pt 11 936 

Asukkaita taajamassa  1 000.  

1  Vi/stokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI  

MAANKAYTTÖ 

Lapinjärven pääraitti, Lapinjàrventie  (pt 11 935), 
on  poikkeuksellisen hyvin säilyttänyt kirkonky-
lämäisen idyllinsä.  Sen  varteen  on  rakennettu 

 vain  vähän uutta  ja  keskustan laajeneminen 
ohjattu taajaman itä-  ja  länsiosiin, tulevaisuu-
dessa taajaman eteläpuolelle. Työpaikka-alueet 
taas  on  keskitetty  3  km:n päähän lngerman-
ninkylään. Liikekeskus  on  tiivis  ja  luo yhdessä 

kirkkojen kanssa taajamalle selkeän keskipis-
teen. Julkiset palvelut sijoittuvat  Lapinjärven-
tien molemmille puolille asuinalueiden lomaan. 
Etelä-itäpuolitse kiertävä valtatie  6 on  taajaman 
rajana. 
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icaavio iaajaman maankaytosta  1994  (MerkintOjen  selitykset  liitteessa). 

Kaavatilanne:  Kirkonkylään  on  laadittu osayleis-
kaava  1 988.  Maanomistussyistä  taajaman  pää

-kasvusuunnaksi  on  osoitettu valtatien etelä- 
puoli, jonne  on  tarkoitus sijoittaa mittavia uusia 
asuinalueita. Osalla aluetta rakentaminen  on  jo 

 alkanut. Loviisantie (mt  1 76) on  tarkoitus ohja-
ta  Lapinjärven  tien risteykseen  ja  risteys raken-
taa eritasoliittymäksi. Valtatien pohjoispuolen 
maankäyttöön osayleiskaava ei osoita merkittä-
viä muutoksia. Valtatien varteen  on  merkattu 

 alueita meluvalleille. Lapinjärventien  varteen  on 
 tavoitteena rakentaa kevyen liikenteen väylä. 

Väylän sovittaminen osaksi vanhaa raittimil-
jöötä  on  vaikea tehtävä  ja  edellyttää todennä-
köisesti myös pieniä tarkistuksia rakennuskaa-
vaan. 

Kirkonkylän laajentaminen valtatien eteläpuolel- 
le antaa mandollisuuden nykyisen keskustan 

maisema-arvojen säilyttämiseen, mutta johtaa 
väistämättä taajamarakenteenjakautumiseenja 
valtatiestä aiheutuvien häiriöiden  ja  turvalli-
suusriskien  kasvuun. Eritasojärjestelyillä ongel-
mia voidaan ratkaista  vain  osittain. 

MAISEMATEKIJAT 

Lapinjärven  ympäristölle  on  tunnusomaista 
maiseman suuri mittakaava  ja  loivapiirteisyys. 

 Kirkonkylän itäpuolella levittäytyy Taasianjoen 
laaja viljelylakeus  ja  länsi-  ja  pohjoispuolella  on 

 laajoja metsäisiä moreeniselänteitä. Taajama  on 
 syntynyt matalalle harjumuodostumalle  Lapin- 

järven tuntumaan. Myös nykyisin rakentaminen 
 on  pysytellyt harjumuodostumalla  ja  ympäröi-

vät savialueet säilyneet viljeltyinä. Lapinjärven
-tie (pt 11 935)  ja  muut pienemmät tiet ovat 

säilyneet historiallisilla paikoillaan  ja  noudatta- 
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Kaa v/u  taajaman maisemarakenteesta (Merkin töjen selitykset Ilitteessal.  

vat  kauniisti maaston muotoja. Valtatie  6 on 
 linjauksiltaan suurimittakaavainen  ja  jäykkä, 

mutta maiseman suurimuotoisuus keventää 
hieman tien yleisilmettä. Tiemaisemien kannalta 
merkittävimmät maisematekijät ovat järvinäky

-mät,  laajat viljelymaisemat sekä keskustan 
raittimainen  miljöö  kokonaisuudessaan. 

KULTTUURIHISTORIA  

Lapinjärven  kirkonkylä  on  arvioitu valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Kirkon-
kylän pohjoispuolella sijaitseva Vasarakylä 
kuuluu kokonaisuuteen. Kirkonkylässä  on  sekä 
suomalainen että ruotsalainen kirkko. Ruotsa-
laisen seurakunnan kirkko  on  vuodelta  1 744 

 (J.Beckman),  ja  se on  rapattu  1871.  Erillinen 
kellotapuli  on  uusittu  1 827.  Suomalaisen seu-
rakunnan pieni puinen kirkko  on  rakennettu 

Kirkkalan Erikin  johdolla  1 744.  Muita erikseen 
mainittuja kulttuuri-historiallisesti merkittäviä 
kohteita ovat kirkkoherranpappila Talibacka 
(päärakennus alunperin  1 700-luvulta),  kappa

-laisenpappila Georgas  (1 850),  Brofogdasin  enti-
nen sotilasvirkatalo  (1734,  nykyiselle paikalleen 

 1 845),  entinen maatalouskoulu, vanha kansa-
koulu (nykyinen kunnantalo,  1 876),  Marieber

-gin  kartanomiljöö,  Kirkonkylän mökkiasutus, 
Katariinan puisto viime vuosisadan jälkipuolel

-ta, Kycklingsin pihapiiri  (asuinrakennus  1 800- 
luvun alusta)  ja  Villa  Bergbo  (1800-luvun keski- 
vaiheilta) (Rakennettu kulttuuriympäristö,  
1993).  

Edellä mainitut alueet ovat myös seudullisesti 
merkittäviä,  ja  niiden lisäksi  on  seudullisesti  ar-
vokkaiksi luetteloitu runsaasti kohteita, joiden 
arviointi perustuu Lapinjärvellä  1 978  tehtyyn 
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Taajaman tiemi/jO'O', ku/ttuurihistor,a//,se  t  kohteet  ja  pohja vesialuee  t  (Merkin tOjen se/it ykse  t 
 Ilitte  essä).  

rakennushistorialliseen  inventointiin. Kirkonky-
län pohjois-  ja  itäpuolella  on  myös muutamia 
kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. 

 Koko  Lapinjärveä  ympäröivä alue  on  merkitty 
valtakunnallisesti merkittäväksiesjhistorjallisek

-si  suojelukokonaisuudeksi,  jolla  on  merkittäviä 
kohteita runsaasti (Ympäristönhoitoinventoin-
tien yhteenveto,  1 988).  

TIEMILJÖÖ 

Lapinjärven kk:n  pt 11 935  Lapinjär
-yen tie 

Tie on  Lapinjärven pääraitti,  jonka varteen 
kirkko, kunnanvirasto  ja  liikekeskus  ovat ryh-
mittyneet.  Tie on  säilynyt alkuperäisellä paikal-
laan  ja  noudattaa kauniisti mutkitellen maaston 

vaihteluita. Vanha rakennuskanta  ja  komea 
tienvarsipuusto luovat yhdessä poikkeukselli-
sen  harmonisen ja  hyvin säilyneen kirkonkylä- 
miljöön, jota  järvinäkymät  vielä elävöittävät. 

Liittymän  seutu valtatielle  (1) on mm  soranoton 
 jäljiltä ilmeeltään sekava  ja  linja-autoaseman 

ympäristö kaipaa viimeistelyä. Keskustaa kohti 
mentäessä  tie  nousee matalalle, mäntyä kasva-
valle harjulle, hautausmaa kiviaitoineen rajaa 
tiemiljöötä lännestä  (2).  Liikekeskus  on  ilmeel-
tään pienimittakaavainen  ja  uudisrakennukset 

 sovitettu  varsin  onnistuneesti vanhan raken-
nuskannan lomaan. Liikkeiden etualat ovat 
hieman liian avoimia  ja  tietila jäsentymätön. 

 Kirkko kohoaa komeana maamerkkinä tien 
 mutkassa  (3).  
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2  Viistokuva taajamas  ta, numerointi  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Kirkko sijoittuu kaarteeseen näkymien päätteeksi. Tietila  on  liikekeskuksessa  paikoitellen tarpeettoman laaja  ja  tien 

tasaus noussut  (pt 1 1935). 
4  Vanha rakennuskanta  ja  rehevä kasvilisuus luovat Lepinjärven tielle  (pt 1 1935)  tasapainoisen ilmeen.  

S  Näkymiä Lapinjärvelle avautuu paikoin. Omaleimainen mänty seisoo maamerkkinä Lapinjärventien  (pt 1 1935)  laidassa. 

 6  Lapinjärventie  (pt 1 1935) on  perinteisellä paikallaan sàllynyt tiivis raitti, jossa radikaaleja muutoksia tulisi varoa. 
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Taajaman  tie  verkko,  1//kenneolosuhtee  tja  onge/makohda  t  (Merkin  tojen selltykse  t  liitteessä). 

Kirkon jälkeen  tie  laskeutuu puuston  ja  tietä 
tiiviisti rajaavien rakennusten reunustamana 

 (4).  Laaksosta avautuu hyvä näkymä järvelle 
 (5),  suuri mänty  on maamerkkinä  tien pohjois- 

laidassa. Myös laaksoa seuraavalla harjukum-
pareella  tie  mutkittelee tiiviisti pensasaitojen  ja 

 rakennusten rajaamana  (6).  Keskustan pohjois-
puolella tienvarsi avautuu järvi-  ja  peltonäky

-miksi  (7),  Högberget  on  jylhä maamerkki tien 
varressa. ltäpäässä tieympäristö koostuu  pien

-taloryhmistä  ja  Taasianjoen  laaksoon avautu-
vista peltokaistaleista  (8). 

Ongelmakohdat: 
- Pääristeys  ja  linja-autoaseman ympäristö 

 vii meistelemättömiä 
- Liikekeskuksessa  ja  kirkon  mutkassa  tien 
tasaus hieman liian korkealla 
- Tienvarsipuusto  alkaa olla yli-ikäistä 

-  Muutamat liikkeiden  ja  teollisuuslaitoksen 
pihat viimeistelemättömiä. 

Koskenkylä -Kouvola  Vt  6  

Lännestä tultaessa tieltä avautuu näkymä  La-
pinjärvelle (9)  ja  suuri, penkereelle nostettu 
huoltoasemarakennus  (1 0) on maamerkkinä. 
Pääliittymän  ilme  on  vaatimaton, eikä kerro 
Lapinjärven luonteesta. Keskusta  jää  pääosin 
tieltä näkymättömiin,  vain  tien halkaistessa 
avoimen peltoalueen  (11)  avautuu näkymä 
kohti taajaman eteläosaa. Pelto-osuudella  tie 

 vaikuttaa maisemarajoista irralliselta  ja  aiheut-
taa tasaisessa maastossa meluhaittaa asuinalu-
eille. Itäosalla  (12) tienäkymää  hallitsevat Taa-
sianjoen laajat tasaiset viljelymaisemat. 

Valtatie  6 on  pääosin suoraviivainen  ja  jäykkä. 
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Tie ______ _____________ _______ _________  

Yleisen  Ajoradan Kevytliik.  I  Kevyt  lik.  
tien Pituus leveys  Verkollinen  asema väylien Valaistu  Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) ____________________  osuus  (%)  osuus  (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

6 4.00 7.0 -  0 0 0 0  Valtatie  80, 100 

1791 1.00 6.0 -  0 0 0 0 Yhdystie 8oyleisrajoitus  

11933 0.50 5.3 -  0 0 0 0 Yhdystie 80yleisrajoitus  

11935 3.07 6.5 Siskaava  0 62 4 0 Yhdystie  taajama  50,80 

11936 1.18 5.5 -  0 0 0 0 Yhdystie 8oyleisrajoitus 

Yht./keskim.  9.75 6.5 0 20 4 0 ____________  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki  
__________ _____________________ __________ tallennetut  

orinettomuudet  Yleisen 
_______ ________ __________ 

Raskaan  
__________ __________ 

Henkilövahinko-onn. Hv.onn. 

tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km) (onn./km/v) (kpl) *  

6 5273 6447 13.0 8 2 1 20.8 0.40 16 

1791 508 647 11.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11933 202 235 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

11935 1399 1514 10.0 1 0 0 12.8 0.07 2 

11936 114 144 12.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  2680 I 	3217 11.5 9 2 1 18.9 0.18 18 

Verkollinen  asema  *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 

Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella  nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki  hirvieläinorinettomuudet 

Ohikaava 	Keskustan  ohikulkutie  kaava-alueella  
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä  palvelukeskuksessa  

Taulukko: Tiestö  ja lIIkenne  turvallisuus. 

Lapinjärven  kohdalla linjaus hakee kuitenkin 
melko hyvin tukea  selänteiden reunoista  ja 

 laajassa kaaressa kirkonkylän  ohittava  tie  sopii 
 varsin  hyvin maiseman suureen mittakaavaan.  

Ongelmakohdat: 
- Huoltamon  ympäristö  on  viimeistelemätön 
- Pääliittymän  ilme vaatimaton.  

LIIKENNETURVALLISUUS 

Lapinjärven  taajaman sivuuttaa  sen  eteläpuolel-
ta valtatie  6.  Taajaman läpi kulkee valtatieltä 
alkava  ja sinne  päättyvä  paikallistie  11 935.  

Valtatiehen  liittyy taajaman länsipuolella maan-
tie  1 76.  Paikallistiet  11 933  ja  11 935  muodos-
tavat  X-liittymän,  joka toimii samalla taajaman  
pääliittymänä  lännen suuntaan. Lisäksi  paikal-
listie  11 935  ja  maantie  1791  muodostavat 

 X-liittymän,  joka toimii taajaman  pääliittymänä  
idän suuntaan. Valtatien  6  liikennemäärä  taaja-
man kohdalla  on 5600  autoa vuorokaudessa  ja 

 nopeusrajoituksena  on 80 km/h.  Paikallistien  

11 935  liikennemäärä  on 1 400  autoa vuorokau-
dessa  ja  nopeusrajoituksena  on 50 km/h.  

Lapinjärven  taajaman keskusta palveluineen 
sijoittuu valtatien pohjoispuolelle. Vuosina 

 1 989-1  g93sattui  taajamassa yhdeksän poliisin 
tietoon tullutta, henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Näistä kandeksan sattui valta-
tiellä  6.  Ainoa muualla sattunut onnettomuus 
oli  moottoripyöräilijän suistumisonnettomuuS  
kirkon  mutkassa  paikallistiellä  11 935.  Onnetto-
muuksista  vakavin  sattui  matkahuollon  lähei-
syydessä, jossa valtatien vartta kulkenut jalan- 
kulkija kuoli jäätyään henkilöauton  alle.  Myös  
Villikon  kohdalla  jalankulkija  jäi henkilöauton 

 alle  loukkaantuen.  

Kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnetto-
muutta sattui  Villikon  Teboil-huoltoaseman 
kohdalla, jossa  lilkennemerkin  vastaisesti va-
semmalle kääntyvät henkilöautot olivat onnet-
tomuuden aiheuttajia.  
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Muut neljä loukkaantumiseen johtanutta on-
nettomuutta olivat valtatiellä, taajaman kohdal-
la sattuneita liittymäonnettomuuksia, kukin eri 
paikassa. 

Lapinjärven  taajaman kohdalle  on  laadittu valta-
tien  6  parantamista koskeva tiesuunnitelma, 
joka sisältää merkittäviä liikenneturvallisuutta 
parantavia toimia,  mm.  eritasoliittymän  raken-
tamisen paikallisteiden  11 933/11 935  liitty-
mään. Maantie  1 76 on  esitetty käännettäväksi 
e.m. eritasoliittymään. 

Lapinjärven  kunta  on  kaavoittanut  valtatien 
eteläpuolelle asuinalueen.  Jos  aluetta rakenne-
taan ennen eritasoliittymänja kevyen liikenteen 
eritasojärjestelyjen toteuttamista, nykyisen 
tasoliittymän kohdalla valtatietä tasossa risteä

-vä  liikenne lisääntyy rakentamisen myötä mer-
kittävästi. Tämä aiheuttaisi huomattavan liiken-
neturvallisuusriskin sekä kevyelle liikenteelle et-
tä ajoneuvoliikenteelle. 

Rakentamisen laajentuessa "väärälle" puolelle 
valtatietä  on  eritasojärjestelyjen  toteuttamises-
ta huolimatta vaarana kevyen liikenteen taso-
ylitysten lisääntyminen valtatiellä  6.  Aikajänne, 

 jolla nykyinen valtatie  6  rakennetaan  moot
-torillikennetieksi/moottoritieksi  nykyisen tielin

-jan  eteläpuolelle ei ole tiedossa. Uuden valta-
tien toteuttamisajankohta vaikuttaa oleellisesti 
nykyisen valtatien parantamistoimien kannatta-
vuuteen. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Po  hj  av  es  i  

Kirkonkylän pohjoisosa jatkuen koilliseen  Vasa
-rakylään  on  merkitty ensimmäisen luokan poh-

javesialueeksi. Kirkonkylän länsipuolella ulottuu 
järven etelärantaan saakka  kolmannen  luokan 
pohjavesialue. 

Melu 

Taajamassa  on  kaksi liikennemelun suhteen 
ongelmalliseksi luokiteltua paikkaa (Uudenmaan 
yleisten teiden ympäristön tila: Melu,  1 994). 

 Valtatie aiheuttaa meluhaittaa erityisesti  Män
-nistönt/en  ja  Koulut/en asuinalueille,  mutta 

avoimesta maastosta johtuen melu kulkeutuu 
myös kirkonkylän keskustaan. Kaavoissa  on 

tien varteen varattu alue meluvallin rakentami-
seen. Maisemallisesti oli luontevaa samalla 
metsittää tien  ja  asutuksen väliin jäävät pelto-
kaistaleet. Toinen, jossain määrin ongelmallinen 
tiejakso  on  Lap/njärvent/en  (pt 11 935)  varsi 
ydinkeskustassa. Sille meluselvityksessä ei 
kuitenkaan esitetä toimenpiteitä. Valtatien melu 
leviää myös järven kautta Mariebergiin  ja  Kir-
konkylän länsiosiin. 

SUUNNITTELUTILANNE  

Kirkonkylän osayleiskaava  1 988.  

Moottoriliikennetie  (vt  6)  välillä Koskenkylä-
Kouvola, tarveselvitys. Tiehallitus / Tiensuun-
nittelu,  1991.  

Valtatien  6  parantaminen Lapinjärven kirkonky-
län kohdalla tiejärjestelyineen, tiesuunnitelma. 
Uudenmaan tiepiiri,  1 992.  

Lapinjärven taajamatien ratkaisuvaihtoehdot, 
 1 994.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Hoidettu pelto  tienristeyksesså.  
2  Uusi asutus pellolla.  
3  Terijoensalavia.  
4  Kaunis  puustoryhmä  pellolla.  
5  Koristeellisia mäntyjä ryhmänä.  
6  Porttikohta,  josta avautuu myös näkymiä järvelle.  
7  Upea  kallioseinå.  
8  Rapistunut tehdaskiinteistö.  
9  Porttikohta -  sisääntulo taajamaan.  
10  Uusi omakotitalo, jonka piha  on  tietä matalammalla 
tasolla.  
11  Paloasema  aukeaa suoraan tielle.  
12  Puistomainen  alue.  
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TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

Valtatien parantamisesta  on  laadittu tiesuunni-
telma  1 992 (lute),  joka toteutuessaan muuttaa 
perusteellisesti valtatien  ja sen  eteläpuoleisen 

 tieverkon lähiympäristöt. Lisäksi suunnittelun 
 alla  on  kevyen liikenteen väylä  Lapinjärventien  

(pt 11 935)  varteen, joka puolestaan  on  tärkein 
ydinkeskustan ilmeeseen vaikuttava tekijä. Näi-
den suurten hankkeiden lisäksi suositellaan 
seuraavia tieympäristön  ja  liikenneturvallisuu-
den parantamistoimenpiteitä:  

1  * Pusikoitunut  alue järven  ja  tien välissä. 
Tulisi kehittää kunnon rantapuusto, joka toimisi 
melusuojana, mutta jonka lomitse avautuisi 
näkymiä järvelle.  
2  *  Tien  varsi tulisi raivata  ja  tehdä reunaistu

-tus  puustoryhmillä  ja  pensailla.  
3  * Taimettunut  luiska, jossa mäntyjä, koivuja, 
joitakin vaahteroita. Alue vaatisi hieman har-
vennusta.  
4  Soranottoalue  tulisi siistiä risteysjärjestelyjen 
yhteydessä.  
5  Taajaman liittymäaluetta  ja  linja-autoaseman 
ympäristöä tulisi kehittää ilmeeltään korkeata- 
soisemmaksi. Valtatielle tarvitaan tievalaistus.  
6  *  Ojassa raivattavaa pusikkoa, jonka tilalle 
tulisi istuttaa puuryhmiä.  
7  Pelto-osuuksilla tien reunapusikot tulisi raiva-
ta avomaisemien edestä. Osayleiskaavassa 
osoitetulle jaksolle tulisi rakentaa luonnonmu-
kaisesti muotoiltu  ja  istutettu meluvalli.  Vallin 
ja  asutuksen väliin jäävä kaistale tulisi metsit

-tää  sekametsäksi.  
8  Sie  menpuuasennossa  olevaa metsää. Reuna- 
pensaikkoa tulisi säästää suojana tien puolella.  
9  *  Risteyksen näkemäalueella  on  raivattavaa 
pensaikkoa.  
1 0  *  Risteyksen jakajat ovat epäsiistejä. Niiden 
pinnoitus  tai  istutus  tulisi uusia. Risteysalueen 
taajaman lähellä olevaa luonnetta voisi koros-
taa sopivin istutuksin, esimerkiksi puuryhmin. 

 11  *  Avoimen huoltoasema-alueen  ja  tien väliin 
tarvittaisiin reunaistutus esimerkiksi pensaista. 
Alueen  ja  pelon väliin voisi istuttaa puurivin. 

 1 2  Tulisi harkita Lindkoskentien (mt  1 791) 
 liittymän porrastamista  siten, että länsipuolen 

liittymä siirretään huoltamon kohdalle  ja  hit
-tymien  väli kanavoidaan. Uudella liittymällä  ja 

 rinnakkaistiejärjestelyllä  korvataan mandollisim-
man monta valtatien länsipuolista liittymää. 

 1 3  * Lepästä  ja  haavasta koostuvaa tienvarsi 

pusikkoa  tulisi raivata  ja  jättää joitakin taimia 
kehittymään yksittäispuiksi.  
14  *  Koivun-  ja  vaahterantaimia,  joita tulisi 
harventaa näkymän avaamiseksi pienelle pellol-
le.  
1 5  *  Molemmin puolin tietä raivattavaa vaahte-
rantaimia käsittävää pusikkoa, jossa tulisi jättää 
taimia kehittymään yksittäispuiksi.  
1 6  *  Vaahteran-  ja  koivuntaimikko,  jota  tulisi 
raivata  em.  tavalla.  
1 7  *  Molemmin puolin tietä sijoittuneita koivu- 
ryhmiä tulisi hieman harventaa. Huonosti mil-
jööseen sopivat sillankaiteet tulisi korvata toi-
sentyyppisillä  ja  sillanpieliin  istuttaa esimerkiksi 
jalavaryhmiä korostamaan tien porttikohtaa. 

 1 8  *  Pihlajan-  ja  koivuntaimia tulisi harventaa 
yksittäispuiksi.  
1 9  Tehtaan etualaa  ja  ympäristöä tulisi maise-
moida rajaavin reunaistutuksin.  
20  *  Koivuja, vaahteraa  ja  tervaleppää  ranta

-pusikkona,  jota  tulisi maltillisesti harventaa jär-
vinäkymän edestä.  
21  *  Eri-ikäisiä vaahteroita ryhmänä,  jota  voisi 
kevyesti harventaa, jolloin avautuisi näkymää 
pellolle päin. Rinteessä kulkevan tien standardi-
kaide ei sovi ympäristöön  ja sen  voisi korvata 
perinteisemmällä mallilla.  
22  *  Pensaat tulisi raivata  ja  puiden alaoksia 
poistaa järvinäkymän edestä.  
23  * Kunnantalon  tiehen liittyvää piha-aluetta 
tulisi varovasti jäsennellä esimerkiksi muutamil-
la puuryhmillä  ja  materiaalieroilla.  
24  Kirkon edessä olevassa kaarteessa tien  ta

-sausta  tulisi alentaa ja/tai nurmiluiskaa loiven-
taa. Kirkon etuala tulisi säilyttää avoimena.  
25  Liikerakennuksen  avoimia pihoja tulisi varo-
vasti jäsennellä esimerkiksi muutamilla puuryh

-millä ja  materiaalieroilla.  Alueelle vieraita väli-
kaistaratkaisuja tulisi välttää.  Tien  tasausta 

 tulisi hieman laskea.  
26  Lapinjärventien  varressa kasvavaa puustoa 
tulisi alkaa vaiheittain  ja  hienovaraisesti uudis-
taa. Pääpuulajina tulisi säilyttää vaahtera.  
27  * Liikerakennuksen  piha vaatisi edustaistu-
tuksen pensaista. 
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LILJEN  DAL  
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet: 
Koskenkylä -Kouvola  Vt  6  
Liljendalin kirkkotie mt  1671  Kartanontie  
Malmgård -Liljendal  pt 11 889  
Liljendal-Rudom  Pt 11 891  Vanha Valtatie 

Asukkaita taajamassa  700  

-  

* 	 ---., 	 . 

P 

1  Viistokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN  KAYTTO 

Jljendal  on  pieni  ja  idyllinen, Vanhan Valtatien  
(pt 11891),  Kartanontien (mt  1671)  ja Krogar-
vägenin (kaavatie)  varteen nauhamaisesti levin-
nyt, peltojen ympäröimä kirkonkylä. Rakennus-
kanta  koostuu pientaloista  ja  taajaman ilme  on 

 maaseutumainen.  Valtatie  6  kiertää taajaman 
kaakkoispuolelta. Valtatien  ja  pääsisääntulo  

tien,  Kartanontien,  risteyksessä  on  suurehko 
 huoltoasema, liikerakennus  ja  korjaamo sekä 

hieman asutusta. 

Muuten rakentaminen  on  pysytellyt valtatien 
länsipuolella. Keskustan kaupalliset  ja  julkiset 
palvelut ovat yksittäin  Kartanon tien  ja  Vanhan 
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rdv/u Ljd1ridr/ 1T/dd1iKd(O5T  iii'  iviericinrojen seiiyser liitteessa). 

Va/tat/en  varressa, selvää liikekeskusta ei ole. 
Krogarvàgen  on  toinen sisääntulotie.  Sen  var-
ressa  on  joitain suuria teollisuusrakennuksia. 
Meijerinmäki kilometrin verran keskustasta 
pohjoiseen  on  erillinen tiivis rakennusryhmä. 

Kaavatilanne:  Kirkonkylään  on  laadittu vuoteen 
 2000  tähtäävä osayleiskaava. Siinä valtatien 

itäpuolelle  on  varaus Heli-rataa varten sekä 
uusia työpaikka-alueita. Asumisen kasvusuun

-tia  ovat aluksi kirkon itäpuoli, myöhemmin 
Koskenkylänjoen länsipuoliset alueet  ja  mandol-
lisesti myös Meijerinmäen suunta. Rakennus-
kaavassa  on  tilavaraus  kevyen liikenteen väylää 
varten  Kartanontien (mt  1671)  ja  Vanhan  Va/-
tat/en  (pt 11 891)  itälaidassa.  

Valtatie  on  kaavailtu muutettavaksi moottorilii- 
kennetieksi, mutta lopullista ratkaisua ei ole 

tehty. Myös Heliradan rakentaminen  on  vielä 
avoin. Tästä johtuen maankäytön suunnittelu 
taajaman etelä-  ja  itäosilla  on  odottavalla  kan-
nalla. Varminta olisi pysyttää taajamarakenne 
kokonaan valtatien länsipuolella. Noin  3 km 

 kirkonkylän lounaispuolella, valtatien varressa 
 on  tiiviisti rakennettu Garbomin kyläkeskus, 

jonne  on  tarkoitus rakentaa rinnakkaistieyhteys 
nykyisiä tieosia yhdistelemällä. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkylä sijoittuu keskelle valtakunnallisesti 
arvokkaaksi luokiteltua Pernajanlanden -Kos

-kenkylänjoen  laakson kulttuurimaisemaa. Taaja-
ma  on  syntynyt matalille moreenikumpareilie 
Joen  ja  Sävträsketin  tuntumaan. Joen länsipuo-
leIla  on  myös kapea harjujakso. Keskustaa 
ympäröivät tasaiset viljelymaisemat  ja  maise- 
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Kaavio taajaman  maisemaraken  tees  ta  (Merkin  töjen se/it ykse  t Iii  tteessä).  

man  yleisilme  on  kokonaisuudessaan rauhal-
linen, loivapiirteinen  ja  avara. Valtatie  on lm

-jaukseltaan  jäykkä, mutta tukeutuu  varsin 
 hyvin selänteen reunaan viljelylaaksoa kiertäen. 

Muu tiestö  on  pienimittakaavaista  ja  maisema- 
elementtien mukaan eloisasti vaihtelevaa.  Tie- 
maisemassa arvokkaita elementtejä ovat laajat 
avomaisemat, Koskenkylänjoki kivisiltoineen 
sekä hyvä rakennettu  miljöö.  

KULTTUURIHISTORIA  

Liljend  alin  kirkonkylä kuuluu osana valtakunnal-
lisesti merkittävään Koskenkylänjoen kulttuuri-
maisemaan. Laakso  on  pinnanmuodoiltaan 
alavaa  ja  tasaista viljelymaisemaa, joka kirkon-
kylän kohdalla kaventuu huomattavasti. Savt-
räskin kylässä sijaitseva Liljendalin puukirkko 

 on  rakennettu  1 886  (Th.Decker).  Koskenkylän- 

joen yli johtava kolmiaukkoinen kivisilta  on 
 vuodelta  1 902  ja  Savträskin  vanha kansakoulu 

vuodelta  1  890(Rakennettu kulttuuriympäristö, 
 1 993).  

Seudullisesti  merkittäväksi alueeksi  on  merkitty 
kirkonkylän alue,  jolta  on  erikseen mainittu  em. 

 kohteiden lisäksi Lunsasbackenin taloryhmä 
 1 800-luvulta,  1 890-luvulla rakennettu kunnan- 

toimisto, Liljendalin kartanoympäristö, jossa  on 
 jäljellä joitakin rakennuksia  1 820-luvulta  ja 
 1 890-luvulta oleva koulurakennus. Liljendalin  ja 

 Sävträskin  tarkempi rakennusinventointi  on 
 tehty vuonna  1983.  Liljendalin  ympäristö  on 
 merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi suoje-

lukokonaisuudeksi,  jolta  löytyy merkittäviä 
kohteita runsaasti. Kirkonkylän pohjoisosissa 

 on  joitakin kiinteitä esihistoriallisia muinaisjään- 
nöksiä(Ympäristönhoitomnventointienyhteenve- 
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Taajaman  tiemiijOö, kulttuurihistoria/lise  t  kohteet  ja  pohja  vesla/uee  t  (Merkin  tojen se/it ykse  t 
 tutte essä).  

TIEMILJÖÖ  

Liljendalin kirkkotie mt  1671  Kartanon- 
tie  

Kartanontie  on  keskustan  pääsisääntuloväylä  
valtatieltä.  Pääristeys  (1) on  ilmeeltään huono 

 ja  antaa väärän kuvan kirkonkylän luonteesta. 
Liittymää hallitsevat liikerakennus laajoine  
sorakenttineen, huoltamo  ja  korjaamo.  Tienvar-
simainontaa  on  liikaa. Pohjoiseen mentäessä  tie 

 kulkee kauniisti  kaartaen harjuselänteen  reunaa 
 (2)  ja  on  väljän  raittimaisen  rakentamisen ym-

päröimä.  Harjulla  tien länsipuolella  on  uutta  
rivitalorakentamista.  Tieltä aukeaa laajoja näky-
miä  itäpuoliseen viljelymaisemaan  (3). Tien  

varressa  on  pienimuotoisia  liikerakennuksia  ja 
 Ålhusbäcken puropainanne  (4)  luo  tiemaise -

maan pienen  porttikohdan. 

Ongelmakohdat: 
- Pääliittymän  ilme  on  huono.  
-  Urheilukentän edessä laaja  sorakenttä 

Liljendal-Rudom  Pt 11 891  Vanha Valta-
tie  

Tien  eteläpää  on  linjauksiltaan kaarteleva  ja 
 hyvän kasvillisuuden  ja  perinteisen rakennus-

kannan  rajaamaa raittia,  jolta  avautuu myös 
kauniita näkymiä  ympäröiville viljelyalueille  (5). 

 Kirkko kohoaa tien  länsireunassa,  mutta ei 
runsaan puuston vuoksi ole  tiemaisemassa 

 kovin  hallitseva. Sitä vastapäätä  on  perintei - 
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2  V/is tokuva taajamasta, numerointi  viittaa tiemi/jöökuvaukseen.  
3  "Li/jendalin  portti  '  Vt  6:n  ja  Kartanon tien  (ml 167)  I/itt ymä  on  ilmee/tään  kirjava  ja viimeiste/emätön ja liikentee//isesti 

 vaikea.  
4  Keskustajakson i/me  on  perinteinen  ja tiemi/jöö  pienimittakaavainen  (ml 167). 
5  Ylisuuri asfaittialue Kartanontien  (pt 11891)  varressa kaipaa jäsennöintiä  ja  pehmentäviä istutuksia.  
6  Kirkko  jää  puuston taakse oikealle. Paikoitusalueet tulisi jäsennellä istutuksin  tai  esimerkiksi va/urauta-aida/la (pI 

 11891).  
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i  aajaman  tie verKKo, il/Kenneolosun tee  tja  ongelmakot7cfa  t  (Merkin tojen selitykset Ilitteessal. 

seen  miljööseen huonosti sopivia rivitaloja  ja 
 liian avoimia paikoitusalueita  (6). llmeettään 
 suljettu tiemitjöö avautuu komeaksi viljelymai-

semaksi tien tullessa moreeniharjanteelta joki- 
laaksoon  (7).  Taajaman rajaus pohjoisesta 
tultaessa  on  harvinaisen selkeä  ja  luonteva. 
Pohjoisempana Meijerinmäki  on  erillinen raken-
nusryhmä, jonka kohdalla  tie kaventuu  raken-
nusten tiukasti rajaamaksi raitiksi. 

Ongelmakohdat: 
-  Joitain liian avoimia  ja  jäsentymättömiä pai-
koitusalueita. 

Maimgård-Liljendal  pt 11 889 

Tie  ylittää Koskenkylänjoen kaunista kivisiltaa 
pitkin  (8). Tien kaartumisesta  johtuen silta  on 

 keskustasta tultaessa hyvin nähtävissä ennen 

joen ylitystä. Joen länsipuolella tieltä avautuu 
kauniita näkymiä etelään Sävträsketin  ja  sitä 
ympäröivien viljelymaisemien suuntaan  (9). 

 Hautausmaa rajaa tiemiljöön pohjoisreunan. 

Ongelmakohdat: 
- Sillankaiteet  ovat huonokuntoisia 
- Soravarasto  vanhassa sorakuopassa hautaus-
maan länsipuolella  on maisemahaitta. 

Koskenkylä -Kouvola  Vt  6  

Valtatie  on linjauksiltaan  suoraviivainen  ja 
 jäykkä. Etelästä tultaessa tiemaisema muodos-

tuu viljelylaaksojen  ja  metsäselänteiden tiheäs
-tä vuorottelusta (10). Liljendalin  kohdalla  tie 

 kaartaa selännealueen reunaan tukeutuen  ja 
 tarjoaa samalla hyviä näkymiä kirkonkylän 

suuntaan yli viljelylakeuden. Suuret tehdaslai - 
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länjoen  toisella puolella  on  kolmannen  luokan 
pohjavesialue. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE  

Kirkonkylän osayleiskaava. 

Moottoriliikennetie  (Vt  6)  Välillä Koskenkylä-
Kouvola, tarveselvitys. Tiehallitus / Tiensuun-
nittelu  1991.  

Valtatie  6  parantaminen välillä Koskenkylä-
Lapinjärven kunnanraja, tiesuunnitelma. Uuden-
maan tiepiiri,  1 993.  

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET 
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Osmankäämiä  kasvaa ojissa.  
2  Hakamaan tyyppinen pieni alue, jolla  on  kivikkoa  ja  lehti- 
puustoa.  
3  Nuorta  lehtimetsää.  
4  Rakennukset muodostavat tielle  porttikohdan.  
5  Kivisilta.  
6  Harvaa koivikkoa, hyvä näkymä joelle.  
7  Ympäristöstään korotettu pysäköintialue.  
8  Ketomainen  alue,  jolta  kasvaa heinää  ja  puustoa.  
9  koivu,  pensaikkoa,  isoja kiviä.  
10 Tie  kulkee pihoja korkeammalla tasolla.  
11  Pihassa ei ole selvää  reunaistutusta  vaan  puuryhmiä.  
12  Nuorta koivikkoa.  

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* = pikaparannuskohde  

Keskeisimmät hankkeet Liljendalin liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi ovat  Kartanont/en 
(mt  1671)  ja  valtatien liittymän parantaminen 
sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
pääraitin varteen. Molemmissa hankkeissa tulisi 
miljöökysymyksiin kiinnittää erityistä huomiota. 
Liittymäratkaisulla tulisi parantaa pääliittymän 
ankeaa ilmettä  ja  väylän suunnittelussa pyrkiä 
kirkonkyläidyllin säilyttämiseen. Liitepiirrokses

-sa  on  ideoitu  eräs ratkaisuvaihtoehto. Toimen-
pidesuositusten kohdissa  1 -4 on  vaihtoehtoi-
sesti esitetty pienempiä toimenpiteitä pääliitty

-män miljöön  kohentamiseksi.  

1  *  Avoin sorakenttä pienen huoltoasema- 
korjaamon edessä kaipaisi reunaistutuksen 
esimerkiksi pensaista.  
2  *  Huoltoasema-alue, jonka edessä  on  ruma 
pysäkkikatos. Alue vaatisi selkeämmän reu-
naistutuksen pensaista  ja puuryhmistä,  nyt 
nurmikon laidassa  on  hieman ruusupensaita.  
3  Liikerakennus, jonka ympärillä  on  laaja sora- 
kenttä  ja  pieniä kioskirakennuksia. Alue vaatisi 
kokonaissuunnitelmanjäsentelystäja reunaistu-
tuksista. Kioskien paikat tulisi tutkia  sen  yh-
teydessä.  
4  * Liikennejakajien  pinnat  ovat epäsiistejä. Ne 
tulisi pinnoittaa esimerkiksi mukulakivillä  tai 

 istuttaa matalilla pensailla.  
5  *  Iso piha-alue, jonka sorankenttä tulisi erot-
taa tiestä esimerkiksi matalalla pensasistutuk-
sella  ja puurivillä.  
6  Kirkkoa vastapäätä oleva sorakenttä tulisi 
erottaa tiestä puurivillä  ja matalilla pensailla. 

 Kirkon läheisyyttä voitaisiin korostaa myös 
miljööseen sopivalla rauta-aidalla. Alueesta 
voisi kehittää keskeisen aukion taajamaan, 
jolloin  se  vaatisi tarkempaa suunnittelua.  
7  *  Ympäristöönsä sopimaton pysäkkikatos 
tulisi korvata toisentyyppisellä.  
8  Asvaltoitu kolmiomainen  aukio rakennusten 
välissä,  jota  tulisi jäsentää istutuksin  ja pinnoit-
tein.  Alue vaatisi erillisen suunnitelman.  
9  Urheilukentän vieressä oleva jäsentymätön 
sora-alue, joka tulisi erottaa tiestä nurmikaistal

-la,  matalalla istutuksella  ja  mandollisesti puun-
villä.  
10  *  Liikerakennusten edusta tulisi jäsentää 
tiestä matalin istutuksin.  
11  *  Epämääräistä koivikkoa, joka vaatisi har-
vennusta. Puuston takana  on  hoitamaton  pelto, 
joka tulisi säilyttää avoimena  ja  hoidettuna.  
1 2  *  Harvennusta kaipaavaa nuorta puustoa  ja 
pensaikkoa.  
1 3  *  Nuorta koivikkoa, joka antaa hyvän  nä

-kösuojan  tielle. Puustoa voisi kuitenkin hieman 
harventaa.  
1 4  Siltamiljöötä  tulisi kohentaa taajaman maa-
merkiksi. Kaiteet tulisi uusia perinteisellä tyypil-
lä  ja  silta voitaisiin valaista. Itärantaa tulisi 
siistiä  ja  hoitaa puoliavoimena puistikkona,jotta 
näkymä keskustasta sillalle säilyy. Länsirantaa 
voisi korostaa maisemapuuryhmillä.  
1 5  Soravarasto  tulisi poistaa  ja sorakuoppa-
maisemoida. 
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Analyysi-  ja  toim enpidekartta 
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Maisemamaakunta: 
 Suomenlanden rannikko 

Yleiset tiet:  
Helsinki -Vaalimaa  Vt  7  
Pernajan mt  1581  Agrico/antie 
Backstenstrandin  Pt 11 887  

Asukkaita taajamassa  450.  

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ 

Pernajan kirkonkylä levittäytyy pitkänä  ja  ka-
peana nauhana Agrico/antien (mt  1581)  var-
teen. Taajaman kasvu  on  ollut vähäistä  ja  siksi 

 se on  säilyttänyt vanhan kirkonkyläidyllinsä  ja 
 maaseutumaisuutensa. Keskustamaisia  osia 

ovat  Agricolantien pohjoispää kunnantalon 
vaiheilla sekä kirkonseutu, mutta varsinaista lii-
kekeskusta ei ole. Koulu  ja  vanhainkoti sijaitse  

vat  taajaman pohjoisosassa, teollisuusalueita ei 
ole. 

Kaavatilanne: Kirkonkylälle  ei ole laadittu yleis-
kaavojaja rakennuskaavakin  vain  pohjoisimmal

-le  osalle. Rakennuskaavassa  on  noin  30  uutta 
tonttia etupäässä pientalorakentamiseen. Muita 
varsinaisia kasvusuuntia ei ole eikä mainittavaa 
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lisärakentamista  odotettavissa, koska Pernajan 
kunnan kasvu jakaantuu useisiin kyläkeskuk

-si  in.  

Kirkonkylä  jää  syrjään valtatie 7:ltä eikä kes-
kustan kautta tapandu läpiajoa. Lähivuosina 
valtatien oikaisu siirtää tien vielä kauemmas 
kirkonkylästä. Nauhamainen taajamarakenne 
syöttää  kaiken  liikenteen mutkaiselle  Agr/co/an-
tielle  (mt  1581),  mikä tekee kevyen liikenteen 
olosuhteet hieman turvattomiksi. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkylä  on  syntynyt Pernajanlanden itäran
-nalla  kohoavan kapean harjun ympärille. Maise-

marakenne  on  voimakkaasti suuntautunut 
kaakosta luoteeseen. Harjua ympäröivät idässä 
kapeatviljelylaaksotja lännessä Pernajanlanden 

rantapellot. Rannikkoalueelle  ominaiset karut, 
metsäiset kallioselänteet kehystävät näkymiä. 
Kirkkoon rakennettu maisemalliseensolmukoh-
taan, jossa harju sivuaa merenrantaa. Alue 
kuuluu osana valtakunnallisesti arvokkaaksi 
luokiteltua Koskenkylänjoen-Pernajanlanden 
kulttuurimaisemaa. Pohjoinen tulotie (maantien 

 1581  pohjoispää)  sekä Backstenstrandin pai-
kallistie  (pt 11 887)  seuraavat kauniisti kapeaa 
harjumuotoa, itäinen tulotie kulkee maiseman 
perussuuntia vastaan. Tiemaisemassa tärkeitä 
elementtejä ovat näkymät merelle  ja  viljely- 
maisemiin sekä hyvä rakennettu  miljöö ja  arvo-
kas puusto erityisesti kirkon vaiheilla. 
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Kaavio taajaman maisemarakenteesta (Merkintojen selitykset liitteessa). 

KULTTUURIHISTORIA 

Pernajan kirkon  miljöö ja  Pernajanlanden  itäran-
nan  kulttuurimaisema  on  määritelty valtakun-
nallisesti arvokkaiksi  alueiksi.  Pernajanlanden  
itärannan  kulttuurimaisema  on  länsirantaa  
pienijakoisempi  ja  tie  seurailee  metsänreunan  
muotoja. Keskiaikainen,  runkohuoneeltaan  
mandollisesti  1 300 -luvun lopulta oleva kirkko 
muodostaa keskeisen maamerkin pienimuotoi-
sessa  kyläasutuksessa.  Kirkon vieressä  on 

 Agricolan  puistikko  ja  patsas, joka  on  siirretty 

paikalleen Viipurista  1 959.  Kirkon kohdalla 
Pernajanlanden rannalla  on  Baijarsin ratsutila, 

 jonka päärakennus  on 1 800-luvun alkupuolelta 

 ja  aitat  1 700-luvulta.  Kirkkoherranpappila  on 
 rakennettu  1 838  ja  pihapiiriin  kuuluu vanhempi  

pappilarakennus  1 700-luvulta. Idästä kirkkoon 
päin tulevan maantien varteen  jää  vanha kansa- 

koulu  1 800-luvulta (Rakennettu  kulttuuriympä
-ristö,  1993).  

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi  seudullisesti  
merkittäväksi alueeksi  on  määritelty Pernajan- 
lahti, joka muodostaa luonnon-  ja  kulttuurihis-
torian kannalta tärkeän rannikkoalueen  lukuisi -

ne  yksittäisine kohteineen. Seudullisesti  merkit-

täväksi  on  myös merkitty vanha  Turku-Viipuri-
maantie, joka tarkoittaa tässä  tarkasteltua  
maantien  1 581  linjausta Pernajan kirkonkylän 
kautta  (YmpäristönhoitoinventointienyhteenVe -
to, 1988).  
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Taajaman tiemiljöö, kulttuurihistoria/liset kohteet  ja  pohjavesialueet  (Merkin tojen selitykset 
liitteessä). 

TIEMILJÖÖ  

Pernajan  mt  1581  Agrico/antie 

Vedahuggsberget  luo komean taustan  Agrico-
lantien  ja  valtatien  7 liittymälle  ja  kaakkoon 
avautuu pitkiä, kapeita  viljelynäkymiä.  Tie 

 seurailee kauniisti kumpuillen kapeaa harju- 
muotoa, hyvä tienvarsipuusto  ja  peltonäkymät 
elävöittävät pienipiirteistä  miljöötä. Harjussa  on 

 paikoin tiemaisemaa häiritseviä kaivualueita. 
Purolaakso siltoineen  (2)  ja  sitä seuraava puus-
ton rajaama nousu kunnantalon mäelle luovat 
selkeän portti kohdan keskustaan tultaessa. 
Koulun kohdalla  (3) tie kaventuu pensasaitojen, 

 puuston  ja  harjun rinteen väliseksi raitiksi. 
Etelään mentäessä tieltä avautuu kauniita näky-
miä länsipuoliseen rantamaisemaan.  Tie kaarte- 

lee  harjun reunaa seuraten  (4),  asutusta  on 
 harvakseltaan. Kirkonmäki  (5) on  kirkonkylän 

solmukohta. Kirkko  ja  hieman taustalle sijoi-
tettu torni hallitsevat komeasti näkymiä, johon 
hautausmaat  ja  perinteinen rakennuskanta 
luovat voimakkaasti paikan henkeä.  Tien kaar

-tammen kirkon ympäri tehostaa keskipisteen 
tuntua. Kirkon itäpuolella  tie  ylittää kapean 
laaksopainanteen  ja  nousee jyrkästi karulle, 
asumattomalle kallioselänteelle  (6),  joka muo-
dostaa voimakkaan rajauksen taajamalle. 

Agrico/antie  on  kokonaisuudessaan  tie-
maisemiltaan  mielenkiintoinen  ja  vaihteleva. 
Erityisen arvokaita ovat tiejaksot kirkon vaiheil-
la. 
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2  Vilstokuva taajamasta, numerointi  viittaa  tiemiljöökuvaukseen.  
3  Koulun kohdalla  Agricolantien (mt  1581)  miljöö  kaventuu  kasvillisuuden  rajaamaksi raitiksi.  

4 Tie  seuraa  kaarrellen  kapean  harjumuodostuman  reunaa  (mt  1581).  Maankäytössä  on  syytä säilyttää varaus kevyen 

liikenteen väylää varten.  
5  Maisemallisesti  a'vokkaimpia  ovat  tiejaksot  kirkon vaiheilla  (mt  1581). 
6 Tien  tasaus  on  säilynyt  matalana. Kiviaidat,  muistomerkit  ja  kookas puusto luovat  tiemiljööseen  paikan henkeä  (ml 

1581).  
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Taajaman  tie  verkko, liikenne  olosuh  tee  tja  onge/makohda  t  (Merkin  tOjen se/it ykse  t  liitteessä).  

Ongelmakohdat: 	 LII  KEN  NETU  R  VALLISU  US  

- Backstenstrandintien  (pt 11 887)  liittymä  on 
 turhan  laaja 

-  Jonkin verran siistimistarvetta liittymissä  ja 
 pihoilla 

Backstenstrandin  pt 11 887 

Tie  erkanee  kirkon kohdalta etelään. Kirkkomil
-jää  suurine puineen  ja  vanhoine rakennuksi-

neen  on  tiemaisemassa  erityisen arvokas. 
Etelämpää avautuu hyvä näkymä kirkon  ja  sitä 
ympäröivän vanhan asutuksen suuntaan  (7)  ja 

 merelle.  Tie on  koko  matkaltaan hyvin pieni-
mittakaavainen  ja  kaunis. Suuret männyt  ja 

 pihapiirit aitoineen  (8)  rajaavat paikoin tiiviin 
tietilan, joka lopulta avautuu merelle. Maise-
mallisia ongelmakohtia ei ole. 

Taajaman keskustan läpi kulkee valtatieltä  7 
 alkaen  ja  siihen päättyen maantie  1 581. 

 Maantien  1 581  liikennemäärä  on  noin  600 
 autoa vuorokaudessa. Nopeusrajoituksena  on 

50 km/h.  Taajama sijaitsee valtatieltä noin 
kaksi kilometriä etelään. 

Pernajan taajamassa ei ole merkittäviä liikenne-
turvallisuusongelmia. Vuosina  1 989-1 993 

 sattui taajamassa kaksi poliisin tietoon tullutta, 
henkilövahinkoonjohtanuttaonnettomuutta. Ne 
sattuivat valtatien 7/maantien  1 581  liittymäs-
sä. 

Valtatie  7  parantamisesta moottoritieksi välillä 
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Tie _____ _______ ______ _________  

Yleisen Ajoradan Kevytlhk.  Kevyt uk. 
tien Pituus leveys Verkollinen  asema väylien Valaistu Suojatie alik./ylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  osuus (%) osuus (%) (kpl) (kpl) toim.luokka  (km/h) 

7 0.40 7.0 -  0 100 0 0  Valtatie  80 tiekoht. 

1581 4.25 6.0  Pieni  0 54 1 0 Yhdystie  50, 80 

11887 1.54 6.0 -  0 0 0 0 Yhdystie  50 

Yht./keskim.  6.19 6.1 0 43.5 1 0  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki 
_________ _____________________ ___________ tallennetut 

 onnettomuudet 
___________ 

Yleisen 
_______ _________ __________ 

Raskaan 
__________ __________ 

Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys  1989-1993  

numero osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn.I100 milj.ajon.km ) (onn./km/v) (kpl) *  

7 6320 7155 14.0 2 0 0 43.4 1 3 

1581 624 794 7.0 0 0 0 0.0 0.00 3 

11887 284 398 1.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht,/keskim.  907 1107 6.0 2 0 0 19.5 0.06 6 

Verkollinen  asema *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen - 

Siskaava 	Läpikulku-  tai sisääntulotie  kaava-alueella nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella 
Pieni 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa 

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus.  

Koskenkylä -Loviisa  on  rakennussuunnitelma  te-
keillä. Moottoritien toteutuessa pienenee nykyi-
sen valtatien  7  liikenne määrä merkittävästi. 
Taajamassa ei ole rakennettu kevyen liikenteen 
väylää maantien  1 581  varteen. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

 Po hj  av  es I  

Kirkon kohdalta pohjoiseen suuntautuva harju- 
alue  on  merkitty ensimmäisen luokan pohja-
vesialueeksi. 

Melu 

Taajamassa ei ole melun suhteen ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994).  

SUUNNITTELUTILANNE 

Valtatien  7  rakentaminen moottoriliikennetieksi 
välillä Koskenkylä-Loviisa, tiesuunnitelma  ja 

 rakennussuunnitelma  tekeillä. 

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Kaunis hoidettu pihapliri rakennuksineen.  
2  Tielle avoin piha, matalammalla tien tasoa.  
3  Koivu-  ja  leppäryhmä,  jonka jälkeen avautuu ensimmäi-
nen näkymä Pernalan kirkolle.  
4 Koivuryhmä. 
5  Rakennus alempana tietä, välissä angervoja  ja  vaahteroi

-ta.  
6 Syreeniaita. 
7 Sembramänty. 
8 Mäntyrinne. 
9  Tontin alaosassa oleva pensasaita peittää näkyman 
merenlandelle.  
10 Puistoalue.  jolla suuria jaloja lehtipuita  ja  Agricolan 
patsas.  
11  Upeat punamullatut  ja  kunnostetut  vanhat rakennukset 
kirkkoa vastapäätä.  
12  Ruskea-oranssi kirkkoherranvirasto poikkeaa kulttuu-
riympäristöstä.  
13  Mäntyjä  ja  kalliota.  
14  Avointa piennaraluetta.  
1 5  Kaunis pitkä laaksonäkymä.  
16  Uusi talo peittää laaksonäkymän. 



Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila. Tiemiljöö maaseututaajamissa,  osa  II. 	 23 7 
FE RN  AJA  

H r T 
\  

27 bb 	 )) 

r( 	
1 	maImen 	1]3_(  

il  
—  

4 

Zpg 	 AJA  

\ 
. 	> 	I 	 -; 

I 	
/ 	 - 

	

.84 	. 	324 

__ - 

 
l  

'tho/mesr  

4 	 / 

N  / 	 / 
\BdéY 

/ 	 arpgrd 	
(o 

	

41 -'BjörkhoIire 	 Prästgãrde 	 I  

i 2O21 32 	 _______ 

-4naIyysJ-  ja to/menpidekartta 



Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila. Tiemiljöö maaseututaajamissa,  osa Il.  
PERNAJA.  

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* =pikaparannuskohde  

1  *  Ympäristöön sopimaton pysäkkikatos tulisi 
korvata toisentyyppisellä.  
2  Avoin risteysalue lähiympäristöineen kaipaa 
jäsentämistä. Alue vaatisi kokonaistarkastelun.  
3  Kirkon pysäköintialue  ja sen  kupeessa oleva 
pieni kioskirakennelma. Alueen luontevia järjes- 
telyjä tulisi pohtia yhdessä  em.  kohdan kanssa.  
4  * Hiekkakuoppa  näkyy tielle  ja  vaatisi peittä

-vän  suojaistutuksen  puista  ja  pensaista.  
5  Agrico/antien (mt  1 581)  varteen tulisi raken-
taa kevyen liikenteen väylä Leikkikujan risteyk-
sestä kirkon kohdalle. Väylä tulisi suunnitella 
vanhaa kirkonkylämiljöötä kunnioittaen kulke-
maan välillä selvästi tiestä erillään, välillä  koro

-tettuna  ja  normaalia kapeampana. Koulun koh-
dalla väylän maastoon sovitusta voitaisiin aut-
taa tukimuureilla.  
6  Navetta,  jonka ajosilta  on  tielle. Navetan 
takana epäsiistiä varastoaluetta, joka tulisi 
kunnostaa.  
7  *  Avoin  ja  hoitamaton kioskialue,  joka vaatisi 
jäsentäviä pensasistutuksia ympärilleen.  
8  * Raivattavaa pusikkoa laaksopainanteessa.  
9  *  Pellon laidassa olevat koivut  ja  pensaikko 

 vaatisivat harvennusta.  
1 0  *  Kasvillisuutta tulisi harventaa näkymä 
avaamiseksi.  
11  *  Tien  varren pusikko tulisi raivata.  Sen 

 takana oleva hoitamaton pelto olisi myös pidet-
tävä avoimena.  
1 2  *  Pellon ojassa oleva pusikko tulisi raivata. 
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RUOTSINPYHTÄÄ  
Maisemamaakunta: 

 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet: 
Ahvenkoski-Elimäki mt  1 792  (mt  1 79)  
Ruotsinpyhtään pai kallistie  11 946  Ruukint/e-Puistokuja  

Asukkaita taajamassa  1 000. 

1  Vilstokuva taajamasta. 

NYKYTILAN  ANALYYSI 

MAAN KÄYTTÖ  

Ruotsinpyhtään  kirkonkylä  on  syntynyt  Ström
-forsin ruukinalueen  ympärille Kymijoen sivuhaa-

ran varteen. Idyllinen vanha ruukkimiljöä  ja 
 siihen liittyvät uudemmat teollisuuslaitokset 

muodostavat edelleen taajaman keskipisteen  ja 
 antavat sille voimakkaan identiteetin. Kaupal-

liset palvelut sijoittuvat  Ruukintien  ja  Puistoku
-jan  (pt 11 946)  varteen, julkiset palvelut  Puls- 

tokujan  molemmin puolin. Ahvenkoski-Elimäki 
maantie (mt  1792)  jakaa taajaman kahtia siten, 
että suuri  osa  asuinalueista  jää  tien länsipuo-
lelle, jossa ei ole palveluja. 

Kaavatilanne:  Kirkonkylään  on  laadittu kaava- 
runko  1 986.  Sen  mukaan maankäyttöön ei ole 
odotettavissa suuria muutoksia, koska kunnan 
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Kaavio taajaman maankäytOstå  1994  (MerkintOjen  selitykset liitteessä). 

kasvupaineet  ohjautuvat Tesjoefle. Asumisen 
tärkein laajenemissuunta  on  maantien  1 729 

 länsipuoli,  vähäistä täydennysrakentamista 
tapahtuu myös tien itäpuolella. Rakennuskaa

-vassa  on  varaus Ahlströmintien ohjaamiseksi 
keskusta eteläpuolitse Puistokujan  (pt 11 949) 

 ja  maantien liittymään. Vaikeiden maaperäolo-
suhteiden vuoksi tien toteutuminen  on  epä-
varmaa. Koulutiestä  on  kaavailtu yhtenäistä, 
Puistokujan  ja  Ruukintien  yhdistävää kehätietä. 
Rakennuskaavassa  on  lisäksi tilavaraus kevyen 
liikenteen väylien rakentamista varten  Ruukin-
tien  ja  Puistokujan pohjoislaidoissa.  

Suurin taajamarakenteellinen ongelma  on  Ah
-venkoski-Elimäki  maantien (mt  1 792)  kulku 

taajaman halki. Tiellä  on  nopeusrajoitus  60 
km/h,  mutta  sen  ilme  on  maantiemäinen  eikä 
ympäröivää taajamaa juuri näy. Koulu sijaitsee 

heti tien itälaidassa  ja  koululaiset kulkevat tien 
yli vaihtelevista kohdin. Työpaikkojen keskitty-
minen Ruukin alueelle aiheuttaa  Ruukintielle  ja  
Puistokuja/le  (pt 11 946)  raskasta huoltoajoa  ja 

 ajoittain vilkasta kevyttä liikennettä. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkylä  on  syntynyt kohtaan, jossa yksi 
Kymijoen haaroista halkaisee hiekkamaa-alu-
een. Hiekkavyöhykkeiltä rakentaminen  on  myö-
hemmin levinnyt myös länsipuoliselle moreeni-
selänteelle. Itäisin Uusimaa  on  kallioperältään 
rapakivialuetta,  mikä ilmenee maaston loivapiir -
teisinä muotoina  ja  pienipiirteisenä vaihteluna. 
Louhikoita  on  runsaasti. Kirkonkylän maisemat 
ovat uusmaalaisittain poikkeuksellisen metsäi-
siä  ja  sulkeutuneita.  Merkittäviä viljelynäkymiä 
ei avaudu lainkaan. Maantie  1 792  noudattaa 
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/(aavio  taajaman maisemarakenteesta (Merkin töjen selitykset liitteessä). 

hyvin maaston muotoja  ja  seuraa moreenia-
lueen  ja  hiekkavyöhykkeen  rajaa. Tiemaisemien 
kannalta arvokkaimpia tekijöitä ovat ruukinalue 

 ja  muut keskustan vanhat miljööt sekä näky-
mät vesistöille. 

KULTTUURIHISTORIA  

Ruotsinpyhtään  kirkonkylä  on  merkitty valta-
kunnallisesti arvokkaaksi kokonaisuudeksi, 
jonka merkittävintä osaa edustaa Strömforsin 
historiallinen ruukinalue.  1 698  perustetun 
ruukin vanhimmat rakennukset ovat  1 700- 
luvulta  ja  se on  parhaiten säilyneitä ruukinym-
päristöjä Suomessa. Tarkasteltavat tieosuudet 
rajautuvat ruukin alueeseen, joka muodostaa 
merkittävän tekijän tiemiljöössä. Lähinnä kes-
kustaa ovat puinen ruukinkartano vuodelta 

 1 892  ja  kaksikerroksinen mansardikattoinen 

virkailijoiden rakennus (Rakennettu kulttuuriym-
päristö,  1 993).  

Kirkonkylä  ja  ruukkimiljöä  on  myös määritelty 
seudullisesti merkittäviksi alueiksi. Lisäksi  on 

 mainittu kirkonkylän länsilaidalla sijaitseva 
vanha pappila, jonka päärakennus  on  vuodelta 

 1 828.  Kirkonkylän alueelle  on  merkitty myös 
joitakin kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännök-
siä (Ympäristönhoitoinventointien yhteenveto, 

 1988).  

TIEMILJÖÖ 

Ahvenkoski-Elimäki mt  1 792  

Etelästä taajamaa lähestyttäessä tieltä avautuu 
hienoja näkymiä Kymijoelle, mutta taajaman 
kohdalla tiemaisemat ovat metsäisiä  ja  sulkeu- 
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Taajaman tiemi/jöö, kulttuurihistorialilse  t  kohteet  ja  pohja vesia/uee  t  (Merkin töjen selltykset 
liitteessä). 

tuneita  (1).  Tieltä erottuu koulu sekä muutamia 
asuin-ja  teollisuusrakennuksia,  muuten keskus-
ta  jää  tieltä piiloon  ja  tien yleisilme  on  maantie-
mäinen. Ruukintien  (pt 11 946)  risteys  (2) on  il-
meeltään metsäinen  ja  melko huomaamaton, 
pohjoiseen mentäessä metsäosuus jatkuu usei-
ta kilometrejä. Tiellä ei ole maisemallisia ongel-
makohtia.  

Ruotsinpyhtään  Pt 11 946  Ruukintie-
Puistokuja 

Ruukintie  on  keskustan pääsisääntuloväylä, 
joka yhdistää ruukinalueen maantiehen. Maan-
tien risteyksestä avautuu mielenkiintoinen, 
kookkaan  ja  monilajisen  puuston rajaama näky-
mä kohti keskustaa. Tiiviisti tien etelälaidassa 
kiinni  on  kunnostettuja  vanhoja asuinrakennuk- 

sia ja  länteen avautuu kaunis näkymä kohti 
ruukin taloryhmää. Tiellä  on  voimakas, perintei-
nen paikan henki.  Tien  länsipäähän  on  noussut 
miljööseen sopimaton, laatikkomainen liikera-
kennus avoimine parkkipaikkoineen  ja sen 

 viereen samantyyppinen rivitalo  (3).  Ruukintien  
ja  Puistokujan  risteys ruukinalueen kupeessa  on 

 taajaman keskipiste. 

Puistokujan ruukinalueeseen  rajoittuva itäpää 
 (4) on  miljööltään  hyvin säilynyt  ja  lännestä 

laskeva Uksinpekkin uoma hyvin kunnostettui-
ne siltoineen luo tielle pienen solmukohdan. 
Tiemiljöö  on  pienimittakaavainen  ja  herkkä, 
puuston, aitojen  ja  muutamien rakennusten ra-
jaama raitti. Koivuvaltainen puusto  on  monin 
paikoin huonokuntoista  ja  sitä  on  alettu uusia. 
Taajaman keskellä säilyneelle niitylle avautuu 
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2  V/is  tokuva taajamasta, numerointi  viittaa  tiemi/jöökuvaukseen.  
3  Vilkas  liikenne  mr  1792  yli  on  turvallisuusriski. Työpaikat, koulu  ja  palvelut sijaitsevat tien  itäpuole/la, asuinalueet 

 pääosin  länsipuole/la.  
4  Ruukintiellä  (pr 11946) on  jäljellä vanhaa rakennuskantaa.  
5  Liikerakennuksen  piha  ja  Ii/tt ymä  kaipaa  jäsentelyä. Ruukintien  (pr 11946)  varteen  on  kaavailtu kevyen liikenteen 
väylää.  
6  Puistokujan  (pr 11946)  ilme  on  tIIvis  ja  ympäröivä rakennuskanta perinteistä. Vanha kivisilta  on  kunnostettu onnis-
tuneesti.  
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Taajaman  tie  verkko,  /iikenneo/osuh  tee  tja  ongelmakohda  t  (Merkin  tOjen se/it ykse  t  tutte essä).  

muutamin kohdin näkymiä  (5). Tien  eteläpää  on 
 metsäistä  ja  louhikkoista mäntykangasta  (6).  

Ongelmakohdat: 
- Ruukintien uudisrakennukset  eivät sovi ympä-
ristöönsä. 
-  Kaupan piha-alueet ovat liian avoimia. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Taajaman läpi kulkee maantie  1 792  (entinen 
maantie  1 79)  siten, että Vanha-Pappilan asun-
toalue sijoittuu toiselle puolelle maantietä kuin 
palvelut  ja  teollisuusalue. Siihen liittyy taaja-
makeskustan läpi kulkeva paikallistie  11 946. 

 Maantien  1 792  liikennemäärä  taajaman poh-
joispuolella  on  noin  700  autoa vuorokaudessa 

 ja  taajaman eteläpuolella  1 600  autoa vuorokau-
dessa. Paikallistien  11 946  liikennemäärä  on  

noin  1 000  autoa vuorokaudessa. Nopeusrajoi-
tuksena maantiellä  1 792 on 60 km/h  ja  paikal-
listiellä  11 946.  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  melko 
hyvä, joskaan aineiston vähäisyydestä johtuen 
kevyen liikenteen turvallisuustilannetta ei voi 
arvioida onnettomuustilaston perusteella. Vuo-
sina  1 989-1 993  ei taajamassa sattunut yhtään 
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Kevyelle liikenteelle ei ole rakennettu väyliä 
taajaman alueella. Liikenneturvallisuuden kan-
nalta ongelmallisin kohta taajamassa  on  seu-
rantalon  liittymä (mt  1  792/pt  11 946),  jossa 
asuntoalueen liikenne risteää maantietä  1 792.  
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Tie  ______ ____ _____ _____________  

Yleisen Ajoradan Kevytilik.  Kevyt liik. 
tien Pituus leveys Verkollinen  asema väylien Valaistu Suojatie alik.Iylik.  Nykyinen Nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  ____________________  osuus (%) osuus (%) (kpl) (kpl) toim.Iuokka  (km/h) 

1792 (179) 1.40 6.0  Pieni  0 25 0 0  Yhdystie  60 

11946 1.26 6.0  Pieni  0 100 0 0  Yhdystie  50  

Yht./keskim.  2.66 6.0 0 61 0 0  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1989-1993  Kaikki 
tallennetut 

 onnettomuudet Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys  1989-1 993  

numero osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km ) (onn.Ikm/v) (kpl) *  

1792 (179) 1171 1490 8.3 0 0 0 0.0 0.00 1 

11946 928 955 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1056 1237 7.2 0 0 0 0.0 0.00 1  

Verkollinen  asema *  Vuodesta  1992  lähtien  on  poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista  tallen- 
Siskaava 	Läpikulku-  tai  sisääntulotie  kaava-alueella nettu  vain  henkilövahinkoon johtaneet sekä kaikki hirvieläinonnettomuudet 
Ohikaava 	Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 
Sisnauha 	Sisääntulotie  nauha-asutuksen alueella Huom  l  Seuraava tienumeromuutos tulee voimaan  1.1.1996  
Pieni 	Tie  pienessä palvelukeskuksessa mt  179 - 	mt  1792  

Taulukko: Tiestö  ja  liikenne turvallisuus.  

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

Pohj  a  vesi 

Kirkonkylän länsilaidan asutus  ja sen länsipuoli 
nen  pelto-  ja  metsäalue muodostavat ensim-
mäisen luokan pohjavesialueen. 

Melu 

Taajamassa ei ole  melun  suhteen  ongelmallisik
-si  luokiteltuja  paikkoja (Uudenmaan yleisten tei-

den ympäristön tila: Melu,  1 994). 

MAASTOINVENTOINNIN  SELITYKSET  
Analyysi/toimenpidekartta  

1  Sekametsää  molemmin puolin tietä.  
2  Pieni hakkuuaukea.  
3  Pitkä puinen asuinrakennus lähellä tietä, huomattavasti 
tien tason alapuolella.  
4  Työväen talo, tontin  kulmassa  hieno kataja.  
5 Tie  nousee mäntykankaalle, rivitalot näkyvät puiden 
omasta.  
6  Hakkuuaukea,  jossa yksittäispuina vaahteraa.  
7  Metsäsaareke.  
8  Sekametsää  tien molemmin puolin.  
9  Kiviaidan  ympäröimä hautamuistomerkki, vaahteroita 
aidan sisäpuolella.  
10  Kiviaita  jatkuu yhtenäisenä risteykseen saakka.  
11  Risteyksen jälkeen tiemiljöön kasvillisuus muuttuu radi-
kaalisti: molemmin puolin tietä runsaasti jalopuita, kuten 
vaahteraa, jalavaa, saarnea, lehtikuusia. 

12  Kiviaitaa,  kunnostettava rakennus tien vieressä.  
13 Tien  varressa vaahteraa, tammia, saarni; näiden takana 
kookkaita lehtikuusia.  
14  Näkymä ruukin rakennuksiin.  
1 5  Pieni puustoinen kumpare, jonka jälkeen näkymä ruukin-
alueelle. Sitten tienvarren puurivi jatkuu edelleen.  
16 1960-luvun tiilirakennuksia.  
17  Ympäristöönsä sopimaton pysäkkikatos.  
18  Orapihlaja-aitaa.  
19  Ennen risteysaluetta kiviaitaa. Koivukujat teiden varsilla. 

 20  Koulun edessä rapistuvaa koivukujaa. Liian lähelle  on 
 istutettu uudet taimet.  

21  Kiviaitaa, pihlajat  ja  kookkaat  männyt muodostavat 
porttikohdan  ja  sisääntulon taajamalle.  
22 Tien  molemmin puolin sekametsää, joukossa vaahteran-
taimia. 
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R  UO  TS IN PV H TÄÄ  

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
* =pikaparannuskohde  

Tärkein toimenpide  on  kevyen liikenteen olo-
suhteiden parantaminen rakentamalla kaavassa 
osoitettu tunneli maantien ali Uksinpekkin 
kohdalta  ja  siitä tarvittavat kevyen liikenteen 
yhteydet  työväentalo  risteykseen  (mt  1 792)  ja 

 koululle sekä kevyen liikenteen väylät  Ruukin-
tien  ja  Puistokujan  (pt 11 946)  varteen.  Kulttuu-
rihistoriallisessa  miljöössä väylien rakentaminen 
vaatii luonnollisesti erityisen huolellista ympä-
ristöön sovitusta. Kevyen liikenteen väylän 
ulottaminen  Vt  7:lle  saakka saattaa myös olla 
perusteltua.  

1  * Risteysalueella  tulisi käyttää  jalopuuistu-
tuksia  osoittamaan  ruukinalueen  läheisyyttä.  
2  *  Rivitalo, joka tarvitsisi  suojaistutuksen 
(pensasaidan)  tai  -aidan.  
3  *  Kaupan pihan  ja  tien väliseen  välikaistaan 
tulisi istuttaa pensaita.  
4  *  Kaupan päädyssä epämääräinen avoin alue, 

 jolle  tulisi istuttaa  puuryhmiä.  
5  *  Silta muodostaa pienen  solmukohdan. 

 Aluetta tulisi kehittää esimerkiksi  puuistutuksin 
 molemmin puolin siltaa.  

6  Hoitamaton  alue, joka tulisi säilyttää avoime-
na.  
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RUOTSINPYHTÄÄ. 

Analyysi-  ja  toim enpidekartta 
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KIRJALLISUUSLUETTELO  

Helsingin seudun rakennuskulttuuri  ja  kulttuurimaisema. Helsingin seutu-
kaavaliiton julkaisuja  B 22/1 986. Helsinki, 1 986.  

Härö,  Mikko, Läntisen Uudenmaan rakennusten  ja  maiseman kulttuurihis-
toriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto,  1 993.  

Putkonen,  Lauri,  Päijät-Hämeen kulttuurihistorialliset kohteet. Täydennys-
selvitys  1 983. Lahti, 1 983.  

Rakennettukulttuuriympäristö.Valtakunnallisesti merkittävätkulttuurihisto-
rialliset  ympäristöt. Museovirasto, ympäristöministeriö. Museoviraston 
rakennushistorian osaston julkaisuja  1 6. Helsinki, 1 993.  

Tahvanainen,  Päivi, Länsi-Uudenmaan kulttuurimaisemainventointi  1 990. 
 Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Lohja,  1 990.  

Ympäristönhoitoinventointienyhteenveto. ltä-Uudenmaanseutukaavaliitto. 
 Porvoo,  1985.  



.  

KARTTOJEN  MERKINTÖJEN  SELITYKSET  

Vedenhankinnalle  tärkeä  pohjavesialue  

f 	Vedenhankintaan  soveltuva  pohjavesialue 
\_. —.  

Muu  pohjavesialue  

4.  TIEVERKKO, LIIKENNEOLOSUHTEET  JA  ONGELMA- 
KOHDAT  

-  Valtatie  I  kantatie 
-  Maantie 

Koulu, päiväkoti, terveysasema tms. 	 - Paikallistie / kaavatie  

LUTE: TAAJAMAKUVAUSTEN 

1.  MAANKAYTTÖ  
Yleiset tiet, ks. tieverkko  

_____________ Keskustatoimintojen  alue  

/'Asuinalueet 

Ffl TeoIIisuusalueet  

Taajaman  kasvusuunnat 

2. MAISEMARAKENNE  

Yleiset tiet 

Kallioselänne 

; Moreenialue/selänne  

Harju  

• 	Harjun  lievealue/hiekka -alue  

Viljelyalue 

Pieniirteisestivaihtelevapelto/metsäalue 

Jyrkk cWne  

3. TIEMILJÖÖ,  KULTTUURIHISTORIALLISET KOHTEET 
 JA  POHJAVESIALUEET  

••S.  •  Tien  lähestymisjakso 
Thn 

,p 
.  Tien  keskustajakso  

Sisääntulo taajamaan  X  Porttikohta 

ai:: Tiemiljöökuvauksessa  esiintyvä numero- 

viittaus  
II  Maamerkki  

O Valtakunnallisesti merkittävä  kulttuurihis- 
toriallinen miljöö/maisema  

-p  

( 	I  Seudullisesti  merkittävä  kulttuurihistorial- 
/  linen  miljöö/maisema  

a 	Kulttuurihistoriallisesti merkittävä  koh- 
de/rakennus  
Historiallisesti merkittävä tielinjaus  
Esihistoriallinen  kohde 

Pohja  vedenottam  0  

i_  . __: 	
Kallio-  tai  porakaivo  

Kevyen liikenteen väylä  
—I—i---t+  Rautatie 

Silta  I  alikulku  

T  Jalankulkija-,  polkupyörä-  tai  mopo-onnet- 

tomuus  

Yksittäisonnettomuus  

.ç;,  Eläinonnettomuus 

?  Muu onnettomuus 

Kuolemaan johtanut onnettomuus  

P Vammoihin johtanut onnettomuus  

c?  Omaisuusvahinkoihin 	johtanut 	onnetto- 

muus  

I Nopeusrajoitus  
2.400 Tien  liikennemäärä (ajoneuvoa/vrk) 

- — — ::  Verkollinen  puute  

t:::::::::::;2.  Ongelmajakso  

5.  ANALYYSI-  JA  TOIMENPIDEKARTTA  

Metsän reuna  
/v%'%i /w7b  Tiivis  reunapuusto/pensasaita 

- 	Tiemiljöön  kannalta merkittävä rakennus  

0 	't'  Merkittävä  maisemapuu/puuryhmä  
0000 
0000  Puukuja  
1-.--___--1  Puu/kiviaita  

t____  Merkittävä  avonäkymä  

I 	Tiemiljöön inventointiluetteloon  viittaava 

numero  

Toimenpideluetteloon  viittaava numero 

Arvokas  tiemiljöö 

Tiemiljöön  ongelma-alue  
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