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TIIVISTELMÄ  

Tässä julkaisussa tutkitaan yleisten teiden tiemiljöön, liikenneolosuhteiden  ja 
 liikenneturvallisuuden nykytilaa 14:llä Uudenmaan kaupunkiseudulla. Taa-

jamittain  on  koottu tiivis tietopaketti,  jota  voidaan hyödyntää suunniteltaessa 
tiestään kohdistuvia hankkeita. Tavoitteena  on  myös välittää tietoa suun-
nittelutilanteesta  ja  tavoitteista kuntien  ja tielaitoksen  välillä. Tärkeimpiä sel-
vitettäviä tekijöitä ovat maankäyttö  ja kaavoitustilanne, maisematekijät,  kult-
tuurihistoria, kaupunkikuva, tieverkko, liikenneturvallisuus  ja tiestöön  kohdis-
tuvat suunnitelmat. Ympäristötekijät, pohjavesi, melu, liikenteen päästöt  on 

 kirjattu yleispiirteisesti aikaisempiin selvityksiin nojautuen. Työssä etsitään 
tieympäristön ongelmakohteet, mutta kunnostustoimenpiteitä ei esitetä. 

Tutkitut kaupunkiseudut ovat kooltaan pienehköjä  ja  keskisuuria, asukasluku 
vaihtelee välillä  7 000 - 40 000  henkeä. Kaikki ovat syntyneet liikenneväylien 
solmukohtiin harjumuodon  ja  vesistön yhtymäkohtaan. Kaupunkien syntyyn 

 ja  kehitykseen  on  vaikuttanut ennen kaikkea kolme tekijää: 

- 	Rannikon suuntaisesti kulkeneiden Suuren Rantatien  ja Viipurintien  
varteen syntyneitä keskuksia ovat Karjaa, Kirkkonummi, Porvoo  ja  Loviisa. 

- 	Salpausselälle, nykyisen valtatien  25  varteen  on  ketjuksi noussut pe- 
räti kuusi kaupunkiseutua eli Hanko, Tammisaari, Karjaa, Lohja, Nummela  ja 

 Hyvinkää. 

- 	Pääkaupungin läheisyys  on  kasvattanut Keski-Uudellemaalle kau- 
punkiryppään  Järvenpää, Kerava  ja  Hyrylä  ja  samalla  se on  moottorina Kirk-
konummen, Nummelan  ja Porvoonseudun  kehitykselle. 

Useimmissa kohteissa päätiestön rungon muodostaa keskustan ulkopuolelle 
siirretty ohikulkutie. Osassa kaupunkeja (Karjaa, Hyvinkää, Loviisa, Porvoo, 
Järvenpää) ohikulkutiestö kulkee kaupunkirakenteen ulkopuolella, osassa 
taajamaa halkoen (Kirkkonummi, Kerava, Nummela, Karkkila). Toimiva ohi-
kulkutie puuttuu Tammisaaresta, Lohjalta  ja Hyrylästä.  Niissä liikenteen suju-
vuutta  on  parannettu  tai  tullaan parantamaan nykyistä väylästää kunnosta-
maIla. 

Yhdyskuntarakenteeltaan  hajanaisia, useammasta  osa-alueesta koostuvia 
keskuksia ovat Lohja, Kirkkonummi, Porvoo, Loviisa, Tammisaari  ja  Numme-
la. Muualla kaupunkirakenne  on  suhteellisen tiivis  ja  yhtenäinen. Keravan 
erityisen tiivis kaupunkirakenne  on jakaantumassa  valtatie  4:n  molemmin 
puolin. Kestävään kehitykseen pyrkivä maankäytön tehostaminen  ja  kaupun-
kirakenteen tiivistäminen  on  kirjattu kaavoituksen tavoitteeksi useimmissa 
kaupungeissa, mutta myös merkittäviä alueiden laajennuksia  on  suunnitteil-
la. 

Miljööltään  arvokkaimmat tiejaksot löytyvät yleensä alempiluokkaisilta, 
pienimittakaavaisina säilyneiltä tieosuuksilta. Vesistönäkymät, perinteinen ra-
kennuskanta  ja  komea puusto ovat tavallisimmat hyvän tiemiljäön tunnus-
merkit. Huonoa tieympäristöä löytyy paljon kaupunkien reuna-alueilta  pää- 
teiden varresta, missä  tie on  usein maisematekijöistä irrallinen  ja sen  varteen 



on  noussut teollisuutta  ja  liiketiloja  ja  alueiden ilme  on  keskentekoinen  ja  vii
-meistelemätön. Sisääntuloliittymien  Ilme  on  turhan  usein persoonaton  ja  an-

kea. Paljon kunnostamisen varaa olisi myös  sisääntuloteiden  ilmeessä  ja 
jaksotuksessa.  

Liikenneturvallisuuden osalta  kaupunkiseutujen  keskinäistä vertailua ei ole 
tehty, koska tarkastelu ei koske  katuverkkoa,  johon valtaosa onnettomuuk-
sista keskittyy. Merkittäviä  päätieverkkoon  kohdistuvia hankkeita  on  vireillä 
kaikissa kohteissa. Laajimmat järjestelyt koskevat Lohjan seutua, missä 
moottoritien  (vt  1)  jatko Turun suuntaan  ja  valtatien  25  saneeraus kaupunki

-moottoritieksi  muuttavat suuresti  tieverkkoa  ja sisääntulosuuntia.  Tarvetta 
ohikulkutien  tai  keskustan  kehäväylän  rakentamiseen  on  edelleen Karjaalla, 
Hyvinkäällä, Kirkkonummella, Karkkilassa,  Hyrylässä,  Järvenpäässä, Kera-
valla, Porvoossa,  Loviisassa  ja  Orimattilassa.  



ESIPUHE 

Uudenmaan tiepiiri  on  kokoamassa selvitystä yleisten teiden ympäristön ti-
lasta. Selvitys tulee muodostumaan osaraporteista, joista tämä työ käsittelee 
tiemiljöötä kaupunkitasoisissa taajamissa. Muut osaraportit tutkivat pohja- 
vesien tilannetta, liikenteen päästöjä  ja  melua, luontoa, tiemaisemaa, tiemil-
jöötä maaseututaajamissa sekä tiemiljöötä kulttuurihistoriallisesti arvokkailla 
alueilla. Tiepiiri laatu nämä selvitykset omaa tienpitotoimintaa, suunnittelun  ja 

 rakentamisen ohjelmointia sekä tiedotusta varten. Selvityksistä tullaan koko-
amaan valtakunnallinen yhteenvetoraportti. 

Tässä selvityksessä  on  käsitelty Uudenmaan taajamista  14 kaupunkikeskus-
luokkaista taajamaa.  

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

 ollut taajaman nykytilanteen selvittäminen  ja ennustettavissa  olevan lähitule-
vaisuuden pohjalta löytää alueella olevat ongelmakohdat. Nämä ongelma- 
alueet  on  tutkittu sekä liikenteen että  miljöön  kannalta tiepiirin suunnittelun  ja 

 rakentamisen ohjelmoinnin käyttöön. 

Tiemiljöö kaupunkiseuduilla-  selvityksen tehtävänä  on  nostaa maiseman  ja 
tiemiljöön  sekä laajemmin kaupunkikuvan, taajaman kokonaisilmeen merki-
tystä siinä vaiheessa, kun tiepiiri ohjelmoi tulevaa toimintaansa  ja  harkitsee 
tienparannushankkeiden tarpeellisuutta  ja  ajoitusta. Raportin lähtökohtana 

 on tiemiljöö  ja  maisema, siksi myös esitetyt ongelma-alueet pohjautuvat sel-
keästi näihin lähtökohtiin. Miljöötekijöiden painoarvot vaihtelevat eri kohteis-
sa,  ja  osassa tulevista hankkeista ajanevat muut tekijät päätöksenteossa nii-
den ohi. Silti tämän raportin tarkoituksena  on  antaa eväitä myös näille "vas-
toin raportin suosituksia" toteutettaville hankkeille. Suunnitteluvaiheessa  on 

 aina mandollisuus parantaa maiseman kannalta epäedullisista lähtökohdista 
tapahtuvaa suunnittelua  ja  toteutusta  ja  saavuttaa esteettisesti tyydyttävä  ja 

 kestävä lopputulos. 

Selvitys  on  laadittu Uudenmaan tiepiirin toimeksiannosta arkkitehti Liisa Kos-
kelan valvonnassa. Työn ohjaukseen ovat lisäksi osallistuneet  Dl Minna  Jo-
kelainen liikenneturvallisuuskysymyksissä sekä Itä-Uudenmaan suunnittelus-
ta vastaava insinööri Pentti Laukkarinen  ja  Keski-  ja  Länsi-Uudenmaan 
suunnittelusta vastaava insinööri Esko Heinonen. 

Raportin ovat laatineet pääkonsulttina Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy 
(arkkit. Tapani Vuorinen)  ja alikonsuitteina  Arkkitehtitoimisto Eeva Aarrevaara 
(tekn.lis. Eeva Aarrevaara) sekä Insinööritoimisto  TL-Suunnittelu Oy  (Dl  Ris-
to Pitkänen). 
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1  SELVITYKSEN KOHDEALUEET 

'I_I.  

I? T 

I?' z 
Kaupunkien kasvaessa keskustan kautta kulke-
vat  päätiet koivataan yleesä ohikulkuteillä. 

 Karkkilan  tie  verkon kehitys.  

Työssä  on  tutkittu tiemiljöön nykytilaa Uuden-
maan  12  kaupungissa sekä Nummelan  ja  Kirk-
konummen taajamassa. Pääkaupunkiseutu  on 

 rajattu työn ulkopuolelle. Lohjan kaupunki  ja 
 kunta, Porvoon kaupunki  ja  maalaiskunta sekä 

Loviisan kaupunki  ja Tesjoen  taajama  on  käsitel-
ty yhdessä, koska ne muodostavat toiminnalli-
sesti  ja liikenteellisesti  yhteen kuuluvan koko-
naisuuden. Lohjalla  ja  Porvoossa kuntarajat si-
täpaitsi poistuvat vuoden  1997  alussa. Karjaalla 
tarkastelu ulottuu myös Pohjan kunnan puolelle. 

Kaikki kohteet ovat kaupunkiseuduiksi  varsin 
 pieniä  tai  keskikokoisia.  Alle  10 000  asukkaan 

keskuksia ovat Karjaa, Loviisa, Orimattila, Kark-
kila  ja  Hanko. Suurimpien eli Porvoon, Hyvin-
kään, Järvenpään  ja  Lohjan asukasmäärät yltä-
vät noin  40 000:teen.  (Porvoon  ja  Lohjan luvuis-
sa  on  mukana myös maalaiskunnan väestö.)  

2  KAUPUNKISEUTUJEN  KEHITTYMINEN 

Kaikki kaupunkiseudut ovat syntyneet liikenne- 
väylien solmukohtiin harjumuodon  ja  vesistön 
yhtymäkohtaan. Tosin Hyvinkäällä, Keravalla  ja 

 Kirkkonummella vesistön merkitys  on  pieni  ja 
 vaikuttavampi tekijä onkin sijainti rautatien tun-

tumassa. Selvästi  on  nähtävissä kolme kehityk-
seen vaikuttanutta tekijää: 

- 	Rannikon suuntaisesti kulkeneiden Suu- 
ren Rantatien  ja Viipurintien  varteen syntyneitä 
keskuksia ovat Karjaa, Kirkkonummi, Porvoo  ja 

 Loviisa. 

- 	Salpausselälle, nykyisen valtatien  25  
varteen  on  ketjuksi noussut peräti kuusi kau-
punkiseutua eli Hanko, Tammisaari, Karjaa, 
Lohja, Nummela  ja  Hyvinkää. 

- 	Pääkaupungin läheisyys  on  kasvattanut 
Keski-Uudellemaalle kaupunkiryppään Järven-
pää, Kerava  ja  Hyrylä. Samalla  se on  moottori-
na Kirkkonummen, Nummelan  ja Porvoonseu

-dun  kehitykselle. 
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KAUPUNKISEUTUJEN  KEHITTYMINEN.  
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Tutkitut taajamat.  

Asukasmäärät. 
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3  PÄÄVÄYLÄSTÖ, OHIKULKUTIET  

Taajamien  ja  liikennemäärien  kasvaessa tapah-
tuu  liikenneverkossa  muutoksia. Aikaisemmin  lii-
kekeskustan  kautta kulkeneet  päätiet  on  siirretty 

 tai  ollaan siirtämässä  ohikulkuteiksi  kaupunkira-
kenteen laidoille  ja  myös  alempiasteisille,  usein 
asuinalueiden läpi  kulkeville  teille pyritään hake-
maan uusia linjauksia. Pelkistäen voidaan ohi-
kulkuteiden osalta erottaa neljä  erityyppistä  ti-
lannetta:  

- 	Selkeästi kaupunkirakenteen ulkopuo- 
lella kulkevat  ohikulkutiet  on  rakennettu Karja- 
alle,  Hyvinkäälle,  Järvenpäähän, Porvooseen  ja 

 Loviisaan.  Loviisassa  valtatie  7  tosin halkaisee 
 Tesjoen  taajaman, mutta tien oikaisu  on  tulossa 

lähivuosina. Karjaalla  läpikulkuliikenne  Pohjan 
suuntaan rasittaa edelleen  katuverkkoa. 

> -I,',  

Pääteiden  risteykseen syntynyt Nummelan kes-
kusta  on  nyt ohikulkuteiden ympäröimä. 

Ohikulkutie  kulkee kaupunkirakenteen ulkopuo-
lella. 
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- 	Kaupunkirakenteen läpi kulkeva ohikul- 
kutie,  joka ei toiminnallisesti juurikaan liity ym-
päröivään maankäyttöön  on  Nummelassa, 
Karkkilassa  ja  Kirkkonummella. Myös Keravalla 

 vt  4 on  jäämässä kaupunkirakenteen sisään. 
Ohikulkutie syöttää liikenteen taajamaan  ja sen 
estevaikutus kaupunkirakenteessa  on  suuri. 

- 	Ohikulkutie  puuttuu Tammisaaresta, 
Lohjalta  ja Hyrylästä ja  niissä läpiajoliikenne  ja 
kaupunkiseudun  sisäinen liikenne sekoittuvat 
pääväylillä, jolloin sekä liikenteen sujuvuus että 
liikenneturvallisuus kärsivät. Maasto-olosuhtei-
den vuoksi Tammisaareen ei ole mandollista ra-
kentaa ohikulkutietä, vaan valtatietä  25 on  tar-
koitus kunnostaa nykyisellä paikallaan. Lohjalla 
moottoritien  (vt  1)  jatko Turun suuntaan  ja  valta-
tie  25:n  saneeraus ovat suunnitteilla. Hyrylässä 
Tuusulantie  (kt  45) on  rakennettu kaupunki-
moottoriväyläksi vanhalle paikalleen kaupunki-
rakenteen sisään  ja  samalla kehitetään keskus-
tan itäpuolelta kiertävää kehäväylää. 
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Ohikulkutie  kulkee kaupunkirakenteen läpi. 	Ohikulkutie puuttuu. 



bRIHc7rI1.4  

Hanko  ja  Orimattila poikkeavat muista. 

Valtatie  4  kiersi aikoinaan Orimattilan keskustan 
kautta kirkkoa sivuten. Nykyinen  4-tie  kulkee 
noin  20 km lännenpänä,  keskustaan  on  raken-
nettu uudet suoralinjaiset päätiet  ja  kirkon kohta 
rauhoitettu kevyelle liikentee/le. 
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- 	Orimattila  ja  Hanko ovat sijainniltaan 
muista poikkeavia. Orimattila  jää  sivuun  pää-
väylistä  ja  on  toistaiseksi  tullut  toimeen ilman 
ohikulkuteitä, mutta vaiheittain toteutettavaan 
itäpuoliseen ohikulkutiehen  on  maankäytössä 
varauduttu. Hanko sijoittuu tieverkon päätepis-
teeseen, mutta  raskas  liikenne kulkee keskus-
tan kautta satamaan. Ongelmaa voidaan lieven-
tää  vain katuverkkoa kunnostamalla.  

Kestävään kehitykseen pyrkivä maankäytön te-
hostaminen  ja  kaupunkirakenteen tiivistäminen 

 on  kirjattu kaavoituksen tavoitteeksi useimmissa 
kaupungeissa, mutta myös merkittäviä alueiden 
laajennuksia  on  suunnitteilla. Kaupunkiraken-
netta hajottavien keskustan ulkopuolisten  auto-
markettien  syntymiseen suhtaudutaan virka-
miestasolla pääosin kielteisesti, mutta silti hank-
keita  on  vireillä ainakin Porvoossa  ja  Kirkko-
nummella. 
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4  SELVITYKSEN SISÄLTÖ 

Selvityksen tarkoituksena  on  koota yhteenveto 
kunkin kaupunkiseudun yleisten teiden nykyti-
lasta  ja  olemassa olevista suunnitelmista.  Ana-
lyysissä  tarkastellaan seuraavia seikkoja: 

Sijainti,  kaupunkirakenne  ja  maankäyttö 

Selvitetään nykyinen kaupunkirakenne  ja sen 
 suhde tieverkkoon sekä kaavoitustilanne, erityi-

sesti pääkasvusuunnat  ja  odotettavissa olevat 
muutokset liikenneverkkoon. 

Maisematekijät  

Selvitetään kaupungin maisemarakenteen pe-
ruselementit sekä tiestön  ja  rakentamisen suh-
de niihin. 

Kulttuurihistoria 

Selvitetään pääpiirteissään taajaman kulttuuri-
historia sekä arvokkaimmat alueet  ja  kohteet. 
Lähtöaineistona valtakunnallisesti merkittävien 
kohteiden osalta  on  julkaisu "Rakennettu  kult-
tuuriympäristö",  1993  ja seudullisten  kohteiden 
osalta seudullisten  ja  maakunnallisten liittojen 
luettelot  ja  selvitykset. Olemassa olevia paikalli-
sia selvityksiä  on  myös käytetty. Saatavissa ole-
va aineisto vaihtelee alueittain huomattavasti 
tarkkuudeltaan. Selvityksessä  on  huomioitu  tar-
kasteltavien  teiden läheisyydessä sijaitsevat 
kohteet. 

Kaupunkikuva 

Selvitetään kaupunkikuvan erityispiirteitä  ja 
 identiteettiä pitäytyen kuitenkin tieympäristön 

kannalta merkittävissä teki jöissä. 

Liikenneverkko 

Selvitetään päätieverkon luonnetta  ja tiejaksoja. 
Onnettomuustilastojen ja maastoinventoinnin 

 pohjalta selvitetään yleinen liikenneturvallisuus-
tilanne, verkolliset puutteet sekä ongelmajaksot. 
Joukkoliikennettä  ja  kevyen liikenteen olosuhtei-
ta selvitetään yleispi  i rteisesti. Katuverkkoa  ei 
tarkastella. Selvitetään tieverkkoon kohdistuvat 
suunnitelmat. 

Tiekohtaiset  kuvaukset  

Maastoinventoinnin  ja  kartta-analyysin pohjalta 
tarkastellaan tiemiljöön keskeisiä tekijöitä kuten 
näkymiä, rakennettua ympäristöä, kasvillisuutta, 
tien jaksottumista, porttikohtia, maisemahäiriöitä 
jne. Selvitetään maisemalliset arvokkaat osuu-
det  ja ongelmajaksot.  

Ympäristötekijät  

Aikaisempien selvitysten pohjalta merkitään tär-
keät pohjavesialueet, sekä liikennemelun suh-
teen ongelmallisiksi luokitellut kohteet, muuta-
missa kaupungeissa myös suurille liikenteen 
päästöille alttiit tiejaksot. Arvokkaita luonnon- 
alueita yms. kohteita ei esitetä seudullisten  ja 

 paikallisten inventointien osaksi puuttuessa. 
Yleisten teiden ympäristön tilaa  on luontoteki-
jöiden  kannalta käsitelty erillisessä raportissa. 

Yhteenveto  ja  toi  menpidetarpeet 

Listataan  tärkeimmät tieverkolliset tekijät,  mil-
jöötekijät  ja tiestöön  kohdistuvat suunnitelmat. 
Varsinaisia toimenpidesuosituksia ei laadita.  

5  TYÖVAIHEET  

Selvitys  on  koottu maastoinventointien, kartta-
tarkastelujen  ja  aikaisempien suunnitelmien  ja 

 selvitysten pohjalta. Työtä varten alueet viisto-
kuvattiin syksyllä  1995.  Keväällä  1996  järjestet-
tiin kunnittain keskustelutilaisuus  ja  raportti- 
luonnos  on  ollut kunnissa kommentoitavana 
syksyllä  1996. 
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6  KAUPUNKIKUVAUKSET 
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HANKO 

Asukkaita kantakaupungissa  9 700  ja Lappohjassa  800. 

Maisemamaakunta: 
 Suomenlanden rannikkoseutu 

Yleiset tiet: 
Hanko-Mäntsälä  Vt  25  Santalantie 
Lappohja-Täktom Pt 11007  Täktomintie  
Kyrkvägen  pt 11008 
Krogars-Koverhar  pt 11013 

 Lappvik-Basaböle  pt 11015 

1  Viistokuva  kaupungista.  

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANKAYTTÖ  

Hangon kaupunki sijaitsee Hankoniemen kär-
jessä, noin  100 km  pääkaupunkiseudulta län-
teen. Erikoisesta sijainnista johtuen myös liiken-
neverkko  on erityyppinen  kuin muilla Uuden-
maan kaupungeilla. Kantakaupunki  on  taajama- 
rakenteeltaan yhtenäinen  ja pienialainen,  tosin 
rautatie jakaa ydinkeskustan kahtia. Merkittä- 

vimpiä työpaikka-alueita ovat satamat keskus-
tan lounaislaidalla sekä valtatien  25  varteen taa-
jaman itäosaan syntynyt teollinen akseli. Koulut, 
sairaala  ja  muut julkiset palvelut sijoittuvat kes-
kustaan  tai  sen  tuntumaan.  Haja-asutusta  on 

 vähän lukuun ottamatta  Täktomintien  (pt 11007) 
 vartta, jossa  on kyläasutusta Täktomissa  ja 

Tvärminnessä  sekä lentokenttä. Vesiyhteydet, 
rautatie  ja  Salpausselän hyvin rakentamiseen 
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Kaavio kaupungin maankäytöstä  1995  (Merkintöjen  selitykset liitteessä). 

soveltuva maaperä ovat houkutelleet Hanko- 
niemelle suuria teollisuuslaitoksia, jotka sijoittu-
vat hajalleen, pääasiassa valtatien tuntumaan.  

15 km  kantakaupungista koilliseen,  radan ja  val-
tatien varteen syntynyt Lappohja  on 800  asu  k-
kaan teollisuusyhdyskunta,  jolla  on mm  omat 
koulunsa  ja lähipalveluita.  Toinen kouluista si-
jaitsee valtatien takana. 

KAAVATI  LAN NE  

Keskustan yleiskaava  1987. 
Lappohjan osayleiskaava 1986.  

Kaupungin alueella  on  voimassa yleiskaava, 
joka koostuu useista osayleiskaavoista. Kaa-
voissa ei ole osoitettu muutoksia päätieverk-
koon  ja kaupunkirakenne  säilyy nykyisen kaltai

-sena. Lisärakentaminen  tapahtuu nykyistä taa-
jamaa täydentäen, jonkin verran uusia asuin-  ja 

 työpaikka-alueita syntyy kaupungin itälaidalle. 

Lappohjassa  on  uusia asuin-  ja  julkisten palve- 

lujen  alueita osoitettu taajaman länsilaidalta. 
Koverharin  ja Lappohjan  väliin  on  alustavasti 
kaavailtu uusia työpaikka-alueita sekä paikallis-
tien  11007  oikaisua.  

Tvärminnen  kylään  on kaavoitettu  toistakym-
mentä uutta omakotitonttia. 

KAUPUNKIKUVA  

Kaupunkikuva  on  pienimittakaavainen  ja merel
-linen.  Sen  tunnusmerkkejä ovat etelärannan 

vanhat huvila-alueet hiekkarantoineen sekä sa-
tamat  ja rantakorttelit.  Kirkko  ja sen  vieressä 
vesitorn  i  kohoavat maamerkkeinä, katuverkossa 
erottuu kauniita akselistoja. Rautatie jakaa ydin-
keskustan kahteen osaan siten, että poikittaislii-
kenne ohjautuu  Haimstadinkadun ylikulkusil-
lalle. Rautatien pohjoispuolelle  on  noussut muu-
tamia kerrostalokortteleita, mutta vallitsevana 
ovat ru utukaavaiseen katuverkkoon rakennetut 
pientaloalueet. Puustoa  on  runsaasti sekä ku-
janteina katujen varsilla että tonteilla  ja  kaupun-
gin yleisilme onkin runsaspuustoinen  ja  vihreä. 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkintöjen selitykset llltteessä). 

Leimallisia  ovat myös maaston tasaisuus  ja  pit-
kät suorat katulinjau kset. Lappohjan taajama- 
kuva  on  metsäinen  ja  luonnonläheinen. Tehok-
kaammin rakennetut kerros-  ja rivitaloalueet  si-
joittuvat taajaman reunoille, lenkkinä kiertävän 
Satamatien  molempiin päihin eikä selvää keski- 
pistettä ole syntynyt. 

MAISEMATEKIJAT  

Hangon kaupunki sijoittuu Salpausselän kär-
keen, mereen pistävälle niemelle. Valtatie  25 

 kulkee pitkin harjun matalaa lakialuetta  ja koko 
 tarkasteltava osuus  on  sulkeutunutta metsämai-

semaa  eikä meren läheisyys näyttäydy. Harjun 
eteläpuolella leviää laaja kumpuileva, metsäi-
nen hiekkavyöhyke,  jota  muutamat pienimuotoi-
set viljelyalueet täplittävät. Hiekkavyähykkeen 
etelälaidalla luikertava paikallistie  11007  lähtee 
Hangon vanhan huvila-asutuksen reunalta.  Sen 

 maisemiin tuovat vaihtelua muutamat idylliset 
kylämiljööt  ja  paikoitellen näkymät merelle.  Tie 

 päättyy Koverhaarin tehtaan lähelle, josta pai-
kallistie  11013  muodostaa yhdystien pohjoiseen 

valtatielle.  Tien  tuntumassa  on  laajoja suo- 
alueita  ja dyynejä.  

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
lähdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäris-
töt:  
1  Täktomin  kylä  (7) 
2  Tvärminnen  kylä  (8) 
3  Oy Forcit Ab:n tehjdas  (9) 
4  Hankoniemen linnoitusvyöhyke, Täktom -Lap

-pohja  (10)  

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ympäristöt:  
5  Hangon keksin  ja  Hangon lasitehtaan vanha 
rakennuskanta  (45) 
6  Ortodoksinen kirkko  (37) 
7  Hangon vanhimmat huvilat  ja täysihoitolat  (35) 
8 Ent.  Hyvonin  tehdas  (47) 
9  Henriksbergin  tila  (52) 
10  Lappohjan  koulu  (60)  
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Kaupungin  arvokohteet  sekä pohja  vesialueet (Merkintöjen  selitykset liitteessä).  

Tiemiljöössä  näkyvä valtakunnallisesti arvokas 
alue  on  tiiviinä  säilynyt Täktomin kyläkeskus. 
Useissa tilakeskuksissa  on  säilynyt vanhaa ra-
kennuskantaa.  Tvärminnen  kylä  on  vanha ka-
lastaja-  ja luotsikylä,  joka muuttui  1900-luvulla 
teollisuusyhteisöksi, kun  sinne  perustettiin tuli- 
tehdas. Alueella  on  myös runsaasti kesäasutus- 
ta. Tvärminnen  koulu  on  vuosisadan alusta. Oy 
Forcit Ab:n tehdaslaitokset sijoittuvat valtatie  25 

 pohjoispuolelle. Nykyinen rakennuskanta  on 
 pääosin  1920-  ja  30-luvuilta. Hankoniemen  lm-

noitusvyöhyke Lappohjan  kohdalla sisältää neu-
vostoliittolaisten talvisodan jälkeisenä vuokra-ai-
kana Hankoniemen poikki rakentamia linnoitus- 
laitteita (Rakennettu kulttuuriympäristö,  1993).  

Seudullisesti  merkittäviä kohteita tiemiljöössä 
ovat kaupunkialueen ret*ialla vanhat Hangon 
keksin  ja lasitehtaan  tehdasrakennukset sekä 
ortodoksinen kirkko. Niinikään vanhin huvila- 
asutus sijaitsee tarkasteltavan tiem iljöön reuna- 
alueella. Entinen Hyvonin tehdasalue sijoittuu 
niemen pohjoisreunalle lähelle valtatietä. Arvo-
kasta rakennuskantaa  on  Henriksbergin  tilalla 

paikallistien  11007  varressa  ja Lappohjan  koulu 
sijaitsee valtatien läheisyydessä (Läntisen Uu-
denmaan rakennusten  ja  maiseman kulttuuri- 
historiallinen inventointi,  1993).  

TIEVERKKO 

Päätieverkko  on  yksinkertainen.  Sen  muodosta-
vat kantakaupungin rajalla kaduksi muuttuva 
valtatie  25  ja Hankoniemen etelärantaa kierte-
levä Täktomin paikallistie  11007.  Näiden välillä 

 on  kaksi poikittaisyhteyttä. Valtatie jatkuu kau-
pungin sisällä  Santalantienä  ja  Espianaadina  ja 

 päättyy satamaan. Satamien  raskas  liikenne 
kulkee siten kaupunkikeskuksen kautta. Valta-
tien  25  varteen  on  rakennettu kevyen liikenteen 
väylä Santalaan saakka. 

JOUKKOLIIKENNE  

Linja-autoasema  ja  rautatieasema sijaitsevat 
keskustassa vierekkäin. Linja-autojen paikallis-
liikenteen vuorot kattavat kaupunkialueen  ja  aja-
vat noin  tunnin  välein. Rautateitse tapahtuvan 
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Kaavio kaupungin tiejaksoista. 

henkilöllikenteen vuorotiheys  on  noin  2  tuntia. 

TIESTÖÖN  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma  1990. 
 Valtatien  25 (Kt 53)  parantaminen välillä Hanko-

Skogby, tiesuunnitelma  1994. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  mukaan Han-
ko  on henkilövahinko-onnettomuuSriSkin  perus-
teella erittäin  tu rvaton. Keskeisimpinä  ongelmi-
na Hangon liikenteessä ovat  Espianaadia  ja 
Korsmaninkatua  pitkin läpikulkeva liikenne sata- 
mun ja  Hanko-Tammisaari-rata,  joka jakaa kau-
pungin kahtia pohjois-eteläsuunnassa. 

Valtatien  25  parantamiseksi Hangon  ja Skogbyn 
 välillä  on  laadittu tiesuunnitelma, jossa valtatie 

 on  pääosin  I injattu  uuteen maastokäytävään. 
Suunnitelmassa  on  esitetty lisäksi kevyen liiken-
teen turvallisuutta  ja liittymien  turvallisuutta pa-
rantavia toimenpiteitä. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Satamat aiheuttavat kaupungin läpi kulkevaa 
raskasta liikennettä. Asuinalueet sijaitsevat toi-
sella puolella läpikulkevan liikenteen pääväylää, 
Espianaadia,  kuin palvelut. Pääkatua risteävän 
autoliikenteen  ja  erityisesti jalankulkijoiden  ja 
pyöräilijäiden  määrä  on  suuri.  Esplanaadija  sa-
mansuuntainen  Kappelisatamantie  ovat linjauk-
seltaan suoria  ja  väljiä. Siitä aiheutuu, että au-
toilijoiden ajonopeudet nousevat helposti suu-
remmiksi, kuin mitä ympäröivä asutus  ja  tietä 
vilkkaasti autoliikenteen kanssa samassa tasos-
sa risteävä jalankulku-  ja polkupyöräluikenne 

 edellyttäisivät. 

Kadermonkadun risteyssillan  rakentaminen kes-
kustassa poistaisi jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöi-
den vaaralliset rautatien tasoylitykset. Hangosta 
pohjoiseen johtava valtatie  25 on linjaukseltaan 
pienipiirteinen  ja  siitä johtuen suistumisonnetto-
muudet ovat yleisiä. 



Nopeusrajoitukset  1995.  

Kevyen liikenteen järjestelyt  ja  valaistus  1995.  

Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila. Tiemiljöö kaupunkiseuduilla. 	 19  
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Lilkenneonnettomuudet  1991-1995  (Merkintöjen 
 selitykset liitteessä). 

Liikennemäärät  1995.  
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Tiekuvauskartta (Merkintöjen  selitykset liitteessä).  

2  Valtatie halkoo mäntykangasta. Maamerkkeinä kohoaa yksittäisiä teollisuuslaitoksia. 
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3  Tienäkymät  ovat sulkeutuneita  (vt  25). 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET 

Hanko-Mäntsälä  Vt  25  

- KVL:  4300  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.5  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  välittää  kaiken  liikenteen Hangon kaupunki- 
seudulle.  Se  sivuaa ohikulkutienä Lappohjan 
taajamaa  ja  muutamia teollisuuslaitoksia, mutta 
kulkee muuten taajamarakenteen ulkopuolella. 
Lappohjan koulu sijaitsee vastakkaisella puolen 
tietä kuin asutus. Valtatie päättyy yleisenä tienä 
kantakaupungin rajalla. 

Tieyrnpäristö  

Tie on  koko  matkalla harjumännikön ympäröi-
mä  ja  ilmeeltään sulkeutunut. Rannan läheisyy-
destä huolimatta merinäkymiä ei avaudu  ja  tie - 
näkymää rytmittävät  vain  muutamat yksittäiset 
rakennukset. Paikoitellen tietä reunustavat ko-
meat maisemamännyt  ja  maasto  on  kauniisti 
kumpuilevaa kangasta, mutta tien kokonaisvai-
kutelma  on  liian monotoninen. Tehdaslaitokset 

 ja  laajat tairnikot Krogarsin kohdalla  ja  ilmeel-
tään sekava sisääntuloliittymä Lappohjassa 
ovat ongelmakohtia. 

Lappohja-Täktom  pt 11007  Täktomintie 

- KVL:  430  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  6.0-7.0  rn/Os,  AB 

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Tie  kulkee Hankoniemen etelärantaa seuraillen 
Lappohjasta Hangon kantakaupunkiin.  Tien  tun-
tumaan sijoittuvat seudun ainoat kylämäiset alu-
eet Täktorn  ja  Tvärrninne,  melko paljon  haja- 
asutusta, lentokenttä sekä Koverharin tehtaat. 

 Sen  varressa  on  myös laajoja puolustusvoimille 
kuluvia alueita. Länsipäässä  tie  kulkee kaavoi-
tettuja omakotitaloalueita sivuten  ja  tien etelä- 
laidassa  on  Tvärminnen  koulu.  Tie on  luonteel-
taan kyläalueita toisiinsa  ja  kantakaupunkiin  yh-
distävä pienimuotoinen pääväylä, jolla myös 
työmatkaliikenteen osuus  on  merkittävä. Kover

-harm  itäpuolisella tiejaksolla  on  myös valtatielle 
suuntautuvaa raskasta liikennettä.  

4  Koverharin  tehtaat kohoavat karuna maa- 
merkkinä.  

5  Täktomissa  ilmettä luovat puurivistöt  ja  perin-
teinen rakennuskanta  (pt 11007).  



7  Rautatie ylitetään tasossa  (pt 11008).  

kaavainen  (pt 11008). 
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Tieympäristö  

Tie on  ympäristöltään  arvokas.  Sen  ilme  on  pie-
nimittakaavainen  ja  herkkä  ja  juuri  Täktomin-
tieltä  Hankoniemen omaleimainen luonto  ja 

 maaseutu näyttäytyvät parhaiten.  

Tien  länsipää  on  ympäristöltään  tasaista mänty- 
metsää, johon  on  kaavoitettu pientaloalueita. 

 Tien  ilme  on  taajamatietyyppinen. Täktomissa 
tienäkymä  avautuu rikasilmeiseksi kyläalueeksi, 
jonka solmukohdan muodostaa paikallistien 

 11008  liittymän  seutu. Siinä kauniit rakennus-
ryhmät rajaavat tien raittimaiseksi  ja  komea 
pihapuusto  ja puukujanne  rikastuttavat näky-
mää.  Miljöö  kokonaisuudessaan  on  arvokas. 

Lentokentän vaiheilta alkaa mäntymetsien sul-
kema tiejakso, jolla paikoin erittäin komeat mai-
semamännyt  ja  tien kauniisti kaarteleva linjaus 
rytmittävät kulkua. Täktomin  ja Tvärminnen  puo-
livälissä tarjoutuu Hankoniemellä harvinaisia 
viljelynäkymiä, joita puurivistöt kehystävät.  Tvär-
minnessä  avautuu kapeita näkymiä merelle  ja 
maalauksellisia mäntyryhmiä  on  erityisen pal-
jon. Itään mentäessä tienvartta reunustavat 
hiekkadyynit. 

Koverharissa  massiiviset teollisuuslaitokset  kok-
sikasoineen  kohoavat tienäkymien maamerk-
kinä. Tieverkko  on  epäjatkuvan  tuntuinen.  Ko-
verharin ja Lappohjan  välillä  tie on  leveämpi  ja 

 ilmeeltään hieman raskaampi, Lappohjan taaja-
ma  jää  tieltä lähes näkymättömiin. Valtatien  hit

-tymä  on  hiikenteehhinen solmukohta,  jonka tuntu-
maan alueen palvelut ovat keskittyneet.  

6 Tien  tunnusmerkkejä ovat komeat maisema-
männyt(pt  11007).  

Kyrkvägen  pt 11008  

- KVL:  130  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  5.5  rn/SOP,  Os  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  kulkee Hankoniemen poikki yhdistäen Täk
-tornin  kylän  ja  valtatien  25.  Valtatien tuntumassa 

 on  yksittäinen teollisuuslaitos, tien varressa hie-
man  haja-asutusta  ja Täktomiin  tullessa kylä-
mäinen rakennusryhmä, muuten tienvarsi  on  ra-
kentamatonta  metsää.  
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9 Täktomin  kylä idylli  on tiemaiseman solmukohta. 

Tieympäristö 
	

Lappvik-Basaböle  p111015  

Tie on  pienimittakaavainen  ja maaseutumainen. 
Pohjoisosalla  tien vieressä kulkeva rautatie le-
vittää tieaukkoa  ja eteläosilla  avautuu peltonä-
kymiä, muualla tieympäristö  on  metsien rajaa-
ma  ja tietila mutkitteleva ja  tiivis. Täktornissa  tie- 
näkymää reunustavat komeat puuryhmät  ja  pi-
hapiirit. Paikallistie kokonaisuudessaan  on ym-
päristöltään  hyvä  ja  erityisen arvokas  on  sen 

 eteläisin jakso. 

Krogars-Koverhar  p111013  

- KVL:  180 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h 
-  tien leveys/päällyste:  7.5  rn/Os  

Tie  toimii yhdystienä Koverharin tehtailta valta- 
tielle  25.  Linjaus  on  suoraviivainen  ja  tietä ym-
päröivät harjumänniköt, yleisilme  on  jäykkä  ja 
yksitotinen.  Tehdasrakennukset kohoavat tienä-
kymän maamerkkeinä tien molemmissa päissä.  

- KVL:  300 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h 
-  tien leveys/päällyste:  5.5  rn/SOP 

Tie  toimii yhdysväylänä valtatieltä rannikon tun-
tumassa sijaitseviin pikkukyliin  ja haja-asutus-
alueille.  Tien  ilme poikkeaa Hankoniemen muis-
ta yleisistä teistä,  sillä  sitä ei luonnehdi loiva-
piirteinen harjumaasto, vaan voimakasmuotoi

-set kallioharjanteet  ja  niiden väliin jäävät rehe-
vät laaksopainanteet.  Tie on  pienimittakaavai-
nen  ja rnutkikas, tieyrnpäristön ongelmakohtia  ei 
ole. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohjavesi  

Hangonniemellä  Salpausselän harjujakso  on 
 luokiteltu vedenhankinnalle tärkeäksi pohjavesi- 

alueeksi  (I)  alkaen Hangon kaupunkikeskustan  
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itäreunalta  ja  ulottuen yhtenäisenä Lappohjaan 
saakka. Valtatie  25  sijoittuu tälle alueelle. 
Koverharin kohdalla pohjaveden muodostumis-
alue laajenee etelään rannikon mukaisena Tvär-
minneen asti. Täktomin alueelle  on  merkitty  ye

-denhankintaan  soveltuva pohjavesialue  (Il).  

Melu 

Ohjearvot ylittäviä liikennemelumääriä  on  selvi-
tyksessä "Uudenmaan yleisten teiden ympäris-
tön tila: Melu,  1994"  todettu  vain  valtatiellä  25 

 Lappohjan  kohdalla. Meluongelma  on  tarkoitus 
ratkaista tieoikaisun yhteydessä. 

YHTEEN  VETO JA  TOIMENPIDETARPEET  

Hangon liikenneturvallisuusongelmat keskittyvät 
katuverkkoon  ja  niitä aiheuttaa ennen kaikkea 
kaupungin halki satamiin kulkeva  raskas  liiken-
ne. Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden turvalli-
suusasema  on  heikko, mikä edellyttää kaupun-
gin pääväylillä autoliikenteen nopeustasoa  las- 
kovia toimenpiteitä. Kiireisenä hankkeena tulisi 
käynnistää  Espianaadin  kokonaisvaltainen  sa-
neeraussuunnittelu  siten, että sitä risteävän ke-
vyen liikenteen turvallisuus voidaan taata. Sa-
neeraus olisi toteutettava kaupunkikuvaa kunni-
oittaen  ja  siten, että  se  ei aiheuta haittaa - 
liittymien kohdalla tapahtuvaa nopeustason las-
kua lukuunottamatta - tärkeälle raskaalle läpi-
ajoliikenteelle satamiin. 

Yleisten teiden osalta merkittävin suunniteltu 
hanke  on  valtatie  25:n  linjauksen  parantaminen. 
Samalla Lappohjan koulun  ja asuinalueen  välis-
tä kulkeva valtatie siirtyy Lappohjan koulun poh-
joispuolelle. Koulun ohituksen rakentamista tuli-
si harkita muuta osuutta kiireellisempänä hank-
keena. 

Täktomintien  (pt 11007)  varsi  on  kaupungin  kas-
vusuuntia ja  kevyen liikenteen väylää tulisi jat-
kaa Täktomin koulun ohi lentokentän liittymän 
vaiheille. Herkän tiemiljöön säilyttämisen tulee 
olla erityisenä tavoitteena.  

Yleisten teiden osalla tiemiljöön ongelmakohtia 
ovat muutamat teollisuusympäristöt  ja  valtatiellä 

 25  paikoin tien yksitoikkoisuus. Miljööltään ar-
vokkaita ovat  Täktomintie  (pt 11007)  ja Kyrk- 

vägen  pt 11008.  Niiden tiemiljöön pienipiir-
teisyys tulisi säilyttää. Merinäkymiä tulisi kaikil-
ta teiltä tilaisuuden  tullen  avata. 

Mielenkiintoisen ympäristön  ja  sopivien maasto- 
olosuhteiden ansiosta Hankoa voitaisiin kehittää 
pyöräilykaupunkina. Turvallisten pyöräilyolosuh-
teiden  ja -reitistön  suunnittelu sekä toteuttami-
nen  on  tärkeimmällä sijalla Hangon liikenne- 
ympäristön kehittämisessä.  Espianaadin  kehit-
tämisellä  on  merkittävä  osa pyöräilyolosuhtei

-den  parantamisessa. 
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TAMMISAARI 
Asukkaita  15 000.  

Maisemamaakunta: 
 Suomenlanden rannikkoseutu 

Yleiset tiet: 
Hanko-Mäntsälä  vt  25  
Tammisaari -Salo  kt  52  Tenholantie  
Tammisaari-Björsby mt  1031  Osterbyntie 
Raasepori -Inkoo mt  1050  
Trollböle- Prästku  la  mt  1001  Prästkullantie  
Tammisaari-Skåldö mt  1002  Baggöntie 
Dragsvikin  pt 11037  
Kråkholmin  pt 11038  Kråkström/nkatu 
Horsbäckin  pt 11055  Langansbö/entie 
Raseborg-Baggby  pt 11057 

1  Viistokuva  kaupungista.  
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Kaavio kaupungin maankäytöstä  1995  (Merkintäjen selitykset liitteessä). 

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANKAYTTÖ  

Tammisaaren kaupunki sijaitsee  I  Salpausselän 
 ja Pohjanpitäjänlanden risteämäkohdassa,  val-

tatien  25  varressa noin  80 km  Helsingin seudul-
ta länteen. Keskusverkkoluokituksessa kaupun-
ki kuuluu osana Salpausselälle syntyneeseen 
taajamanauhaan, jonka muita keskuksia ovat 
Hanko, Karjaa, Lohja  ja  Nummela. Tammisaa-
ren keskusta sijoittuu merenlahtien rajaamalle 
koillis-lounaissuuntaiselle niemelle  ja  on alueel-
taan  pieni  ja  rakenteeltaan yhtenäinen. Maasto- 
olosuhteiden vuoksi taajamarakenteeseen  on 

 kuitenkin syntynyt erillisiä osia, joista merkittä-
vimmät ovat Pohjanpitäjänlanden länsirannan 
asuinalueet Västerbyssä  ja Österbyssä.  Länsi- 
puoli kytkeytyy kaupungin keskustaan  vain  val-
tatien välityksellä. Myös kaupungin koillispuo-
lelle valtatien varteen  on  syntynyt uusia asuin - 
ja  työpaikka-alueita Langansbölen-Västanbyn 
suuntaan. Langansbölen  ja  kantakaupungin vä-
liin  jää Dragsvikin  varuskunta-alue, minkä vuok-
si Langansböle  ja  työpaikka-alueet hahmottuvat 
kaupunkirakenteessa erilliseksi osaksi. Valtatie  

ja sen  tuntumassa kulkeva Hangonrata ovat 
taajamarakenteessa merkittäviä tekijöitä. Niiden 
estevaikutus  on  suuri  ja kaupunkikeskus  onkin 
pitkään pysytellyt kokonaan niiden eteläpuolella, 
nyt kasvua  on  tapahtunut myös väylien yli. Toi-
saalta valtatien varsi  on  etenkin työpaik-
karakentamista ajatellen houkutteleva  ja  siksi 
taajama  on  vähitellen venymässä tien suuntai-
seksi nauhaksi. 

Liikekeskus  on  yhtenäinen  ja  alaltaan pieni, 
Suomen ensimmäisen kävelykadun varaan ra-
kentunut,  ja  se  liittyy kauniisti rantapuistoihin  ja 

 satamaan. Koulut  ja  sairaalat ovat sijoittuneet 
nauhamaisesti Salpausselän etelärinteelle. Li-
säksi Österbyssä  on  oma koulunsa  ja  hieman 
kaupallisia palveluita. 

KAAVATI LANN  E  

Keskustaajaman osayleiskaava  1980. 
Rakenneyleiskaava 1994. 
Gammelbodan osayleiskaava,  vireillä. 
Hankoniemen osayleiskaava, vireillä. 
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2 Tie  kulkee pitkällä  penkereellä  yli  Dra  gsvikin  salmen. Etelä puoli  on  kaupungin mandollinen kasvu- 
suunta  (mt  1002).  

Vuonna  1980  laadittu yleiskaava  on  monin osin 
vanhentunut  ja sen  uudistaminen  on  vireillä. 
Yleiskaavan tavoitteet  on  kirjattu valtuuston 
vuonna  1994  hyväksymässä rakennesuunnitel

-massa.  Siinä korostetaan kahta tärkeää kau-
punkiakselia: toinen  on  valtatien  25  suuntainen 

 ja  toinen sille  kohtisuora  Salo-keskusta-saaris-
toakseli. 

Valtatie  25  suunnan kehittämiseksi uusia raken-
tamisalueita  on  tarkoitus osoittaa koillisesta 
Langansbölen-Västanbyn suunnalta sekä lou-
naasta, jonne  on  vireillä Hangon kaupungin 
kanssa yhteinen Hankoniemen osayleiskaava. 
Hangon suuntaan  on  kaavailtu jopa  2000  uutta 
asukasta sekä työpaikka-alueita. Tulevaisuu-
dessa kaupunkirakenne tulisi näin venymään 
entistä enemmän Salpausselän suuntaiseksi 
nauhataajamaksi. 

Poikittaisen akselin kehittämiseksi kaupunki- 
rakennetta  on  tarkoitus kasvattaa etelään  Gam-
melbodan  alueelle, mikä etäisyyksien  ja liiken-
neverkon  kannalta onkin kaupungin luonnollisin 

kasvusuunta.  Pitkällä ajalla Gammelbodasta  on 
 tarkoitus kehittää tytärkaupunkityyppinen kes-

kus. Lisäksi täydennysrakentamista tulee tapah-
tumaan Osterbyn suunnalla  ja  Tenholantien (kt  
52)  tuntumassa.  

Kaiken  kaikkiaan uusia kasvusuuntia  on  harkittu 
useiden vuosikymmenien tarpeisiin  ja  ilmeistä 

 on,  että Tammisaaren kaupunkirakenne tulee 
muuttumaan nykyisestä melko paljon. Lilken-
teellisesti merkittävin hanke  on  valtatien  25  va-
rustaminen eritasoliittymillä, mikä luonnollisesti 
vaikuttaa ympäröivien alueiden katuverkkoon. 

KAUPUNKIKUVA 

Tammisaaren kaupunkikuva  on  pienimittakaa-
vainen, runsaspuustoinen  ja vehreä. Merinäky-
mät,  satamat  ja  vanha rakennuskanta luovat 

 idyllisen kokonaisvaikutelman ja  voimakkaan 
paikan hengen. 

Merinäkymiä  avautuu myös pääteiltä poikkeuk- 
sellisen paljon  ja  merenlanden ylittävä silta  on 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkintäjen selitykset llltteessä). 

Hanko-Mäntsälätien kohokohtia. Salpausselkä 
männiköineen lyö leimansa kaupungin pohjois- 
ja koillisosien  kaupunkikuvaan  ja tienäkymiin. 

MAISEMATEKIJÄT  

Tammisaari sijoittuu maisemalliseen solmukoh-
taan  I  Salpausselälle, osittain harjun päälle  ja 

 osittain merenlandelle pistävälle hiekkaniemelle. 
Vesialueet rajaavat kantakaupunkia kolmelta 
suunnalta. Valtatie  25  sijoittuu harjun päälle si-
ten, että suurin  osa kaupunkialuetta  jää  sen  ete-
läpuolelle. Pohjanpitäjänlanden länsipuolella 
valtatiestä erkanevat maantie  103  Pohjaan  ja 
kantatie  52 Saloon.  Landen rannalla maisema 
koostuu kallioselänteistä  ja  niiden väliin jäävistä 
viljelyalueista. Tammisaaren eteläpuolella jatkuu 
paikallistie  1002  Snappertunaan  niinikään kallio-
selänteiden leimaamassa maisemassa. Kau-
pungin itäpuolella harju jatkuu yhtenäisenä.  Sen 

 liepeillä vuorottelevat suot  ja hiekkavyöhykkeet. 
Harjua  reunustavat molemmin puolin kallio-  ja 
moreenimäkien pirstomat viljelylaaksot.  Tällai-
seen maisemaan sijoittuu esimerkiksi paikallis - 

tie 11055  valtatien eteläpuolella. 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
lähdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäris-
töt:  
1  Tammisaaren asema  ja Formanshagenin 

 asuntoalue  (61) 
2  Dragsvikin kasarmialue  ja Tammiharjun  sai-
raala-alue  (63) 
3  Västerbyn kartano(71)  
4  Vanha Hankoniemen maantie  ja  ympäröivä 
kulttuurimaisema  (48)  

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ympäristät:  
5  Sköldgårdin  tila  (53) 
6  Osterbyn pientaloasutus  (54) 
7  Dragsvikin  kartano  (95) 
8  Pohjanpitäjänlanden sillat(69)  
9  Vanhat tehdasrakennukset  (86.87) 
10  Knipnäs  (92)  
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Kaupungin antokohteet sekä pohja vesialueet (Merkintäjen selitykset llltteessä). 

Tiemiljöössä  valtakunnallisesti arvokas kohde 
 on  Tammisaaren rautatieasema, joka  on  raken-

nettu Hanko-Hyvinkää-radan asemaksi  1873. 
 Asema-alueella  on  myös muita vanhoja raken-

nuksia. Aseman pohjoispuolella miljööseen liit-
tyy Formanshagenin asuntoalue, joka  on  pää-
osin  1920-luvun  alun  väljää puistomaista oma-
kotiasutusta. Dragsvikin punatiilinen kasarmi- 
alue  ja Tammiharjun  sairaala sijaitsevat myös 
valtatie  25  tuntumassa. Sairaalarakennus  on 

 vuodelta  1930  ja  alueella  on 1940-ja  50-lukujen 
aikana rakennettuja henkilökunnan asuin ra-
kennuksia.  Västerbyn  kartano sijaitsee  kanta- 
tien  52  ja  valtatien  25  risteyksen tuntumassa. 
Kartanoaluetta ympäröi vapaamuotoinen puisto. 
Tärkeä tekijä tiemiljöössä  on  myös Pohjan kun-
nan puolella pääosin sijaitseva vanha Hanko- 
niemen maantie (maantie  103)  ja sen  kulttuuri-
maisema.  Se on  muodostettu yleiseksi tieksi 

 1700-luvun lopulla  ja sen  varrella  on  runsaasti 
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskan-
taa, erityisesti Sällvikin kartanon  ja sen torppien 

 kohdalla (Rakennettu kulttuuriympäristö,  1993).  

Seudullisesti  ja tiemiljöössä  merkittäviä ovat 
Sköldgårdin tila kantatien  52  läheisyydessä  ja 
Osterbyn  asutus vanhan Hankoniemen tien al-
kupäässä. Dragsvikin kartano sijaitsee valtien 

 25  pohjoispuolella Tammisaaren kaupunki- 
alueen reunalla. Pohjanpitäjänlanden sillat ovat 
olleet  1800-luvun lopulta alkaen merkittäviä 
rakennushankkeita  I  uodessaan  tärkeän poikit-
taisyhteyden Hangon suuntaan. Vanhimmasta 
rautatiesillasta  on  säilynyt  sen  itäinen puolisko 
sekä läntisen puoliskon maatuet. Vanhimmasta 
maantiesillasta muistuttavat  vain  kiviset maatuet 
Kråkholmenin  ja  mantereen rannoilla. Seudul-
lisesti merkittäviä ovat myös vanhat tehdasra-
kennukset valtatien  25  pohjoispuolella siltojen 
kohdalla. Knipnäsin suurikokoinen sairaalara-
kennus toimii mielisairaalana. Vuonna  1936  val-
mistunut rakennus sijaitsee Snappertunaan joh-
tavan maantien varrella (Läntisen Uudenmaan 
rakennusten  ja  maiseman kulttuurihistoriallinen 
inventointi,  1993).  
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Kaavio kaupungin  tiejaksoista.  

TIE  VERKKO 

Tieverkon selkärankana toimii valtatie  25,  joka 
 on  luonteeltaan ohikulkuväylä, mutta toimivien 

rinnakkaisväylien puuttuessa palvelee myös 
kaupungin sisäistä liikennettä.  Tenholantie  (vt 

 51) on  tärkein yhdysväylä Tenholan, Perniön  ja 
 Salon  suunnalle. Muu tiestö koostuu kaupungis-

ta säteettäisesti sivukyliin  ja haja-asutusalueille 
 johtavista pienimittakaavaisista maanteistä  ja 

paikallisteistä. 

JOUKKOLIIKENNE  

Linja-autoasema  ja  rautatieasema sijaitsevat 
keskustassa vierekkäisissä kortteleissa. Linja- 
autojen paikallisliikenne kattaa Trollbölen,  Os-

terbyn, Sköldargårdin,  keskustan, Dragsvikin  ja 
Langansbölen  suunnat. Henkilö-  ja tavaraliiken-
nettä  rautateitse  on  Hangon  ja  Karjaan suuntiin. 

TIESTÖÖN  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Tammisaaren tieverkko-  ja liikenneturvallisuus
-suunnitelma  1987  (tarkistamineni  997). 

 Kantatien  53  (valtatie  25)  parantaminen välillä 
 Västerby-Dragsvik, yleissuunnitelma  1992.  

Valtatien  25  yleissuunnitelmassa  on  esitetty 
osuuden  Västerby-Dragsvik  parantamista siten, 
että tasoliittymät valtatielle poistetaan  ja  osuu-
delle rakennetaan  Västerbyn eritasoliittymä, 
Österbyn eritasoliittymä, Formanshagenin  eri-
tasoliittymä  ja Dragsvikin eritasoliittymä. Paran-
tamistyöt  on  esitetty toteutettavaksi kolmessa 
rakentamisvaiheessa siten, että  Västerbyn  eri-
tasoli ittymä tiejärjestelyineen toteutetaan  I  ra-
kentamisvaiheessa. Il  vaiheessa rakennetaan 

 Österbyn eritasoliittymä ja  Ill  vaiheessa raken-
netaan Formanshagenin  ja Dragsvikin eritaso-
liittymät.  Hankkeen toteutuminen  on  sidoksissa 
Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämiseen  siten, 
että  se  voi muuttaa eri toimenpiteiden ajoitusta. 

 Västerbyn eritasoliittymästä  laadittiin yleissuun- 
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Valtatien  25 parantamistoimenpiteet  Tammisaaren kohdalla (yleisuunnitelma  1992). 

nitelma  vuonna  1989.  Valtatien  25 yleissuun-
nitelmassa  esitetty ratkaisu perustuu pääosin ai-
kaisempaan suunnitelmaan, jossa kantatien  52 

 ja  valtatien  25  liittymä  on  siirretty noin  200  met-
riä Hangon suuntaan. Alunperin liittymän siirto 
oli esitetty tieverkko-  ja  liikenneturvallisuussuun-
nitelmassa. 

Osterbyn eritasoliittymästä  on  järjestetty yhtey-
det  vain  Tammisaaren keskustan suuntaan.  Os- 

terbyn  alueelta Hangon suuntaan kuljetaan  kan
-tatien  52  ja Västerbyn  eritasoliittymän  kautta. 

Formanshagenin eritasoliittymästä parannetaan 
katuyhteyttä keskustaan.  D ragsvi kin eritasoli it-
tymän  paikkaa  on  tarkistettu yleissuunnitelman 
laatimisen jälkeen. Eritasoliittymä esitetään to-
teutettavaksi  Raaseporintien liittymän länsipuo-
lelle. Valtatien pohjoispuolella sijaitsevan  Björk- 
näsin  teollisuusalueen yhteydet järjestetään eri-
tasoliittymän kautta. 

Havainnekuva  Österbyn eritasoliittymästä (yleissuunnitelma  1992). 



Nopeusrajoitukset  1995.  

Kevyen liikenteen järjestelyt  ja  valaistus  1995. 
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Liikenneonnettomuudet  1991- 1995 (MerkintÖjen 
 selitykset liitteessä). 

Liikennemäärät  1995. 
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5  Kanta  tie  halkoo asuinaluetta.  Tontit lIIttyvät 
 suoraan tielle.  

Tieymp€rist•  

Tie  sijoittuu etel€st€ pohjoiseen kulkevan  kos
-teapohjaisen laaksopainanteen it€laitaan.  Laak-

son pohjalla  on  pusikoituvaa  peltoa, tien it€puoli 
 on  mets€inen.  Tien  tasaus  on  matalalla  ja  yleis-

ilme suoraviivainen  ja  yksitotinen.  Teollisuuden 
varastoalueet pilkottavat tielle. Etel€p€€ss€ tien 
laitaan ulottuvat pihapiirit luovat valtatielle harvi-
naisen pienirnittakaavaisen tiernilj••n, l€nsipuo-
len pihat j€€v€t tien alapuolelle. 

6 Tien  ilme  on  pienimuotoinen  ja  vihreä.  

Tammisaari -Bj•rsby mt  1031  Österbyntie 

- KVL:  2400  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie on  luonteeltaan esikaupunkialueen p€€v€yl€  

ja  samalla yhdystie pohjoisilta  haja-asutus-
alueilta keskustaan.  Tien  etel€osalla  on  nauha-
maisesti muutamia kaupallisia palveluja  ja  hie-
man pohjoisempana Overbyn koulu. Pientalo- 
valtaista asuinrakentamista  on  syntynyt tien mo-
lemmin puolin noin  2  kilometrin  matkalle.  

Tieymp€rist•  

Tie on  varsin  ilmeik€s  ja  vaihteleva. Etel€p€€s
-sä,  valtatien  25  liittym€n  tuntumassa avautuu 

merin€kymi€  ja  liikerakennus luo risteykseen 
aluekeskuksen henke€. Pohjoiseen ment€ess€ 
tietila  on  tiivis  ja  sit€ rajaavat paikoin komeat 
puuryhm€t  ja  vaihteleva rakennuskanta. Vanhan 

 Tenholantien  liittym€  on  solmukohta,  jonka j€l-
keen tiemilj•€ muuttuu hajarakentamistyyppi-
seksi  ja  tielinjaus j€ykemm€ksi. Siistimist€  ja 

 j€sentely€  vaativia kohteita ovat liikkeiden avoi-
met piha-alueet  ja  kevyen liikenteen v€yl€n v€li-
kaistat. 

7  Kaupan edusta kaipaa  jäsentelyä.  

Trol lb•le -Pr€stkul  la  mt  1001  Prästkul!antie 

- KVL:  500  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.5  rn/Os  

Tie on  p€€yhteys Trollb•len asuinalueen  etel€-
osiin  ja  edelleen sivukyliin. L€nsip€€ss€ tien 
tuntumassa  on  pientalokortteleita,  mutta ajoyh-
teys niihin  on  tonttikatujen  kautta. Trollb•len l€n-
sipuolella tieyrnp€rist• muuttuu maaseutumai-
seksi. Tunnusomaista ovat maaston suuret 
korkeusvaihtelut  ja  ymp€rist•n rehevyys.  
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8  Kantatien  51  liittym€ sijoittuu rannan tuntumaan  (vt  25).  

Tammisaari -Sk‚ld• mt  1002  Bagg€ntie 

- KVL:  1500  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  toimii p€€yhteyten€ keskustasta etel€€n 
Gammelbodan asuinalueelle  ja  edelleen meren- 
rannan  ja  saariston kyl€keskuksiin. Raaseporin

-tien  liittym€n  ja Dragsvikinlanden  v€linen osuus 
 on  esikaupunkialuetta,  jossa tien tuntumaan  j€€ 

 omakotitalo-  ja kerrostaloalueita  sek€ hautaus-
maa  ja  sairaala. Landen etel€rannalla Gammel-
bodassa  on  pienehk• pientaloalue, jonka j€l-
keen alkaa maaseutu.  Gammelboda  on  kanta-
kaupungin todenn€k•inen kasvusuunta  ja  voi ai-
kanaan muodostua tyt€rkaupungin tyyppiseksi 
alakeskukseksi. 

Tieymp€rist•  

Tien  pohjoisp€€t€  leimaavat harjum€nnik•t  ja 

kangasmaasto. Vanamontien  liittym€ss€ oleva 
kioski erottuu tien€kym€n maamerkkin€, muu-
ten ymp€r•iv€ rakentamnen  j€€  tien€kym€ss€ 

 taustalle.  Kioskin etuala  on  j€sentym€t•n  ja 
tienpientareet  paikoitellen rajaukseltaan epa-
m€€r€isi€. Vanamontien  ja Dragsvikinlanden 

 v€lisell€ osuudella  tie  kulkee lehtoalueen halki 
 ja tiemilj••  on  sulkeutunut  ja  rehev€.  Drags

-vikinlanden  ylitt€v€ pengerrys  ja  silta tarjoaa 
kauniit n€kym€t merenlandelle. Gammelbodas

-sa tiemilj••  on  mets€inen  ja  matalat kallioleik-
kaukset rajaavat tietilaa, asutus  j€€  p€€osin 
mets€n suojaan.  

Tie on  konaisuudessa  maisemallisesti arvokas. 
Eritysen merkitt€vi€ jaksoja ovat  Vanamontien 
etel€puolen lehtoalue sek€ Dragsvikinlanden 
ylitys. 

Kr‚kholmin  pt 11038  Kr•kstr€minkatu 

- KVL:  1500  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  9.0  m/AB  
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Maantie  1001  kiert€€  Tro//bO/en  asuinaluetta  sivuten. 

Entinen p€€tie Kr•kstr‚minkatu  liitt€€ nykyisin 
Kr•holmenin saaren kantakaupunkiin  ja  on  sa-
malla oikotie keskustasta valtatielle  25  l€nteen. 
Tieymp€rist‚  on  hyvin merellinen  ja  alueella  on 

 voimakas paikan henki,  jota  korostavat maise-
mapuut  ja  vanha rakennuskanta. Saaren  ja 

 mantereen v€lill€  on  yksikaistainen  silta. 

Horsb€ckin  pt 11055  Langansb€lentie 

- KVL:  200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  5.5-7.0  m/sora,  AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  kiert€€ lenkin valtatien  25  etel€puolella si-
ten, ett€ tien l€nsip€€ss€ valtatien tuntumassa 

 on  asuinaluelta  ja it€p€€ss€ teollisuusalueita. 
 Lenkin keskivaiheilla  on  maaseutumaista  haja- 

asutusta. Langansb€len vanhan pientaloalueen 
halkonut tieosa  on  linjattu  kulkemaan idemp€€ 
uuden asuinalueen p€€katuna. Langansb€len 
suunta  on  mandollinen kaupungin kasvusuunta, 

mutta  sen  vetovoimaa rajoittaa et€isyys keskus-
tasta  ja  toimivien rinnakkaistieyhteyksien puute. 

Tieymp€rist‚  

Tien  l€nsip€€  on  uutta  ja ymp€ris‚lt€€n  viel€ 
vakiintumatonta, esikaupunkimaista. Tielenkin 
keskivaiheilla  on  s€ilynyt jakso pienimittakaa-
vaista  ja  ilmeelt€€n herkk€€ tiemilj‚‚t€,  jota  ri-
kastuttavat n€kym€t merelle  ja viljelyalueille, 

 kaunis tienvarsipuusto  ja  hyv€t tilakeskukset. 
It€p€€t€ leimaa Salpaussel€n  lieve harjum€n-
nikk‚ineen. 

Raasepo -Inkoo  mt  1050  

- KVL:  800  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0  m/ƒs,  AB 

Tie on  yhdysv€yl€ Snappertunan  kirkonkyl€st€ 
valtatielle  25  ja  edelleen Tammisaaren keskus-
taan.  Tien  pohjoisp€€  on  ilmeelt€€n mets€ist€ 
harjumaastoa. 
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YMP‚RISTƒTEKIJ‚T 

 Pohjavesi  

Vedenhankinnalle  t€rke€ pohjavesialue  (I)  sijoit-
tuu Salpaussel€n harjulle Tammisaaren kaupun-
gin kohdalla  ja sen  luoteispuolella jatkuen l€hes 
yhten€isen€ Karjaan taajama-alueelle. Valtatie 

 25  kulkee pohjavesialueella Tammisaaren  ja 
 Karjaan v€lill€. Tammisaaren l€nsipuolella  on 

 kolme erillist€ vedenhankinnalle t€rke€€ pohja-
vesialuetta  (I):  Kantatien  52  varressa, valtatien 

 25  ja merenrannan  v€liss€  ja  maantien  1001 
 etel€puolella. 

Melu 

Ohjearvot ylitt€vi€ liikennemelum€€ri€ todettiin 
selvityksess€ "Uudenmaan yleisten teiden ym-
p€rist•n tila: Melu,  1994"  viidell€ tieosalla: 

- 	 €sterbyntien (mt  103)  alku p€€ss€ 
- 	 Tenholantien (kt  52)  alkup€€ss€ 
- 	valtatien  25  eritasoliittym€n  vaiheilla 
- 	valtatiell€  25  Langansb•len  kohdalla 
- 	Paikallistien  11037  ymp€rist•ss€  Drags- 

vikissa 

€sterbyntien  ja  Tenholantien  osalta meluon-
gelma  on  tarkoitus poistaa tiej€rjestelyjen yhtey-
dess€. Langansb•leen selvityksess€ suositel-
laan meluvalleja valtatien varteen. Muihin koh-
teisiin selvityksess€ ei esitet€ toimenpiteit€. 

YHTEEN  VETO JA TOIMENPIDETARPEET  

T€rkein liikenteellinen hanke Tammisaaressa  on 
 valtatien  25  liittym€j€rjestelyjen  parantaminen  ja 

 siihen kytkeytyv€ Tenholantien (kt  52)  etel€p€€n 
 siirto nykyist€ l€nnemm€ksi. J€rjestelyt edellyt-

t€v€t muutoksia my•s kaupunkikeskustan 
p€€katuverkkoon. Taajamarakenne  on  kasva-
massa valtatien  25  suuntaiseksi nauhaksi,  mut-
ta kehitys saattaa olla liikenteellisesti ongelmal-
linen, koska toimivia rinnakkaistiej€rjestelyj€  on 

 vaikea kehitt€€  ja  n€in pitk€n  matkan  liikenne  ja 
 kaupungin sis€inen liikenne sekoittuvat valtatiel-

l€  25.  Kaupungin laajentaminen etel€€n  Gam
-melbodan  suuntaan olisi t€ss€ suhteessa luon-

tevampaa. Eri laajenemismalleja vertaillaan 
k€ynniss€ olevan yleiskaavan tarkistuksessa 
sek€ tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunnitel- 

massa. 

Tieymp€rist•lt€€n  arvokkaita jaksoja ovat vesis-
t•jen ylityskohdat, Langansb•len pienipiirteise

-n€  s€ilyneet tieosuudet  (pt 11055)  sek€  Over-
byntien (mt  1031)  raitti. Maisemanhoitoa  kai-
paavat  Tenholantien (kt  52)  ankea, pusikoitunut 
suora sek€ monet liikkeiden  turhan  avoimet etu- 
alat. T€rkeint€ tiemaiseman hoidossa  on  Tam-
misaaren arvokkaiden maisemapiirteinen eli  ye

-sist•jen,  Salpaussel€n, perinteisen rakennus-
kannan  ja jalopuumetsik•iden  vaaliminen  ja  ko-
rostaminen tien€kymiss€. 
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Asukkaita keskustaajamassa  7 000. 

Maisemamaakunta: 
Kiskon-Vihdin j€rviseutu 

Yleiset tiet: 
Hanko-M€nts€l€  vt  25 
Helsinki -Karjaa kt  51  
Karjaa-Tenhola mt  111  Turuntie-Karjaantie 
Pinjainen-Karjaa mt  1013  Ni/s  Grabben  katu 
Karjaan l€ntinen sis€€ntulotie mt  1014  
Pinjainen-Linhamari mt  1015  
Karjaan it€inen sis€€ntulotie mt  1018  Ratakatu  
Karjaa-Antby mt  1103 
Billn€s-Sj•s€ng  pt 11065 
Starrb•len  pt 11069 
Sann€sin  pt 11076  Sann€sintie  

1  Viistokuva  kaupungista.  
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Kaa yb  kaupungin maank€yt•st€  1995  (Merkin t•jen selitykset liitteess€). 

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANK€YTT•  

Karjaan kaupunki sijaitsee  I Salpaussel‚ll‚,  Tu-
runradan ja Hangonradan riste‚m‚kohdassa 

 noin  60 km  p‚‚kaupunkiseudulta l‚nteen.  P‚‚ - 
tiestƒ  ja  rautatiet noudattavat maastomuotojen 
koillis-lounaissuuntaa  ja  ovat venytt‚neet myƒs 
taajamarakenteen nauhaksi, jonka rautatie ja-
kaa kahteen likimain yht‚ suureen osaan. Ydin- 
keskusta  ja  p‚‚osa julkisista palveluista sijait-
see rautatien pohjoispuolla, teollisuus-  ja  tyƒ-
paikka-alueet eri puolilla taajamaa rautateiden 
varsilla. 

Hanko-M‚nts‚l‚tie rajaa taajaman etel‚st‚. 
Pohjan kunnan  raja on  rajoittanut Karjaan kas-
vua pohjoiseen, mutta kuntarajan takana sijait- 

sevat Forsbyn, Solbackan  ja  Billn‚sin asuin-  ja 
 tyƒpaikka-alueet kuuluvat kiinte‚sti kaupunki- 

seudun kokonaisuuteen Mustionjoki laskee 
kaupungin koillisosien halki  ja  Billn‚sin-„min-
neforsin kohdalle jokilaaksoon syntynyt ruukki 
asuinalueineen  on  luonut seudulle pitk‚n teolli-
sen perinteen. 

KAAVATILANNE  

Keskustan yleiskaava  1986.  

Yleiskaavan tavoitteena  on keskustaajaman 
 hallittu kasvu. Laajennusalueet sijoittuvat ny-

kyisten alueiden jatkeeksi erityisesti taajaman 
koillis-  ja lounaisosiin  eik‚ maank‚ytƒn koko-
naisratkaisu muutu. V‚h‚inen teollisuuden re- 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkint€jen selitykset llltteess•). 

servialue  on  osoitettu valtatien etel€puolle, mut-
ta muuten taajamarakennetta ei ole tarkoitus 
laajentaa valtatien yli. Oleellisin lis€ys p€€tie-
verkkoon  on  maantielt€  1013 valtatielle  johtava 
l€ntinen ohikulkutie tarkoituksenaan v€hent€€ 
keskustaa rasittavaa l€piajoa Pohjan suuntaan. 

KAUPUNKIKUVA 

Karjaan ydinkeskusta  on  rakentunut ruutukaa- 
van  mukaan rautatien pohjoispuolelle.  Sen ra- 

kennuskanta  on  p€€osin uusiutunut  ja Ijikekort-
teleita  reunustavat asuinkerrostaloalueet. Yksit-
t€isi€ kaupunkikuvaa el€v•itt€vi€ vanhoja ra-
kennuksia  on  kuitenkin j€ljell€. Liikekeskuk

-sessa  ei erotu selv€€ keskipistett€. Leve€  rata-
piha-alue korostuu kaupunkikuvassa voimak-
kaasti  ja  jakaa taajamaa. Keskustaa reunus-
tavilla asuinalueilla  on  runsaasti vanhaa  pien-
talokantaa ja  paikoin  on  s€ilynyt rakennusten 
kauniisti rajaamia, puukujanteiden komistamia 
katuosuuksia. Mustionjoen rantamaisemat  anta- 
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vat  ilmett€ taajaman pohjoisosalle  ja  etel€osalla 
avautuvat Lapptr€skin j€rvi-  ja viljelymaisemat. 

 Salpausselk€ ei Karjaan kaupunkikuvassa erotu 
kovinkaan hallitsevana. 

Tien€kymien  kannalta kaupunkirakenteen suh-
de valtatiehen  25 on  onnistunut. Peltosaarek-
keiden takaa tielle n€kyv€t asuinalueet kertovat 
kaupungin luonteesta  ja sis€€ntuloliittymi€  on 

 korostettu kohtalaisen hyv€ilmeisill€ liikeraken-
nuksilla sek€ istutuksin. Sis€€ntulov€yl€t valta-
tielt€ sit€ vastoin kaipaavat selkeytt€mist€. L€n-
tinen sis€€ntulotie  on  sokkeloinen  ja  vaikeasti 
hahmotettava, it€inen taas ymp€rist•lt€€n  vii

-meistelem€t•n  ja ep€kaupunkimainen.  Suunni-
telmissa  on  poistaa ajoneuvoliikenne rautatien 
ylikulkusillalta  ja  samalla jatkaa  Ratakatua  l€n-
teen, aina tulevalle keh€tielle saakka. N€in  Ra -
takatu  toimisi sis€€ntulotien€ sek€ id€st€ ett€ 
l€nnest€  ja asemanseudun  kaupunkikuvaa olisi 
mandollista parantaa tieramppeja poistamalla. 

MAISEMATEKIJ‚T  

Karjaa sijoittuu Mustionjoen  ja Lapptr€sketin 
 tuntumaan  I  Salpaussel€lle. Valtatie  25  ohittaa 

 sen etel€puolista laaksopainannetta  pitkin siten, 
ett€  L€pptr€sket  j€€  valtatien etel€puolelle  ja  sii-
hen rajoittuva maisema koostuu kalliom€kien  ja 
sel€nteiden  jakamista viljelyalueista. Paikallistie 

 1103  erkanee  etel€€n  ja  kulkee kalliom€kien  lo-
massa  kohti Fagervikin kapeaa it€-l€nsisuun-
taista laaksoa. 

Kyrksj•n  ja Pohjanpit€j€nlanden  yhdist€v€n 
Mustionjoen varteen  on  rakentunut Billn€sin 
ruukkialue kalliosel€nteiden rajaamaan kapeaan 
laaksoon. Maantie  111  l€htee Karjaalta pohjoi-
seen seuraten jokilaakson reunaa, miss€ tyypil-
lisi€ ovat maaston jyrk€t korkeuserot. 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET 

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
l€hdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ymp€ris
-t€t:  

1  Kyrksj€n  kulttuurimaisema  (21) 
2  Finnbyn-Grabbackan  kulttuurimaisema  (27) 
3  Billn€sin ruukinalue  ja Mustionjoen  kulttuuri-
maisema  (42)  

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ymp€rist€t:  
4  Landsbro,  historiallinen sillanpaikka  ja  taiste-
lukentt€  (31) 
5  Vanhainkoti Svedjahem  met (1) 
6  Degerbyn  kartano  (2) 
7  Grabbackan kartanolinnan  rauniot (Sc)  
8  Finnbackan kyl€nm€ki(5d)  
9  Lapptr€sketin kulttuurimaisema(8)  
10  Rantamaantie  Karjaalla  (59)  

Valtakunnallisesti arvokas Kyrksj•n kulttuurimai-
sema sijoittuu tarkasteltavan tieymp€rist•n tun-
tumaan. Mustionjoki laajenee Karjaan kirkon  ja 

 pappilan kohdalla j€rveksi, jonka it€rannalla ko-
hoaa maisemaa hallitseva keskiaikainen kirkko. 
Kirkon etel€puolella sijaitsee  L€rkkullan  kristilli-
nen kansanopisto, jonka p€€rakennus  on  vuo-
delta  1949.  Finnbyn ja Grabbackan  kulttuurimai-
sema sijoittuu Karjaan keskustan  ja  valtatien  25 

 etel€puolelle  ja  ulottuu Fagervikin arvokkaaseen 
maisema-alueeseen saakka my•t€illen Raase-
porinjokea. Paikallistie  1103  seuraa kulttuurimai-
seman reunaa etel€€n. Alueen runsaat arkeolo-
giset l•yd€t  ja muinaislinnat  kertovat  sen  kes-
keisest€ merkityksest€.  Mm.  Grabbackan  keski-
aikaisen kartanolinnan rauniot ovat maisema- 
alueen it€reunassa kalliojyrk€nteen laella. Van-
haa rakennuskantaa l•ytyy Finnbackan kyl€n- 
m€elt€  ja V€stanbyn  kyl€st€. Billn€sin ruukin-
alue  ja Mustionjoen  kulttuurimaisema sijaitsevat 
Pohjan kunnan puolella. Ruukin rakennuskanta 

 on  alkuper€lt€€n  1700-luvulta  1900-luvulle. Ty•-
v€enasuntoja  on  s€ilynyt ruukinkatujen varsilla 
edustavasti eri aikakausilta. Vanhimmat tuotan-
torakennukset ovat my•s  1700-luvulta per€isin 
(Rakennettu kulttuuriymp€rist•,  1993).  

Seudullisesti  merkitt€v€ kohde tiemij€€ss€  on 
 Landsbron  historiallinen sillanpaikka, jonka luo-

na yhtyiv€t Turun-Viipurin rantamaantie  ja  Tam-
misaaren maantie. Vanha silta  on  tosin korvattu 
t€ysin uudella. Muita merkitt€vi€ kohteita tiemil-
j€€n l€heisyydess€ ovat vanhainkoti  Svedja- 
hemmet  vanhan Rantamaantien pohjoisen haa

-ran  varrella sek€ Degerbyn kartanomilj€€ kum-
pareella valtatien etel€puolella. Lapptr€sketin 
kulttuurimaisema-alue avautuu keskustan etel€-
puolella. Arvokas Rantamaantien linjaus  on  s€i-
lynyt p€€piirteiss€€n:  tie  tulee Pohjasta maan- 
tien€  101,  haaraantuu  Billn€sin j€lkeen Turun- 
tien€  Landsbrolle  ja  jatkuu  sen  j€lkeen Karjaan- 
tien€  ja  Sann€sintien€  kohti Mustiota. (L€ntisen 
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Uudenmaan rakennusten  ja  maiseman kulttuuri- 
historiallinen inventointi,  1993).  

LIIKENNEVERKKO 

Tieverkon selk€rangan muodostaa valtatie  25, 
 joka sivuaa Karjaata ohikulkutien€ noin  1 .5  kilo-

metrin et€isyydell€ ydinkeskustasta. Valtatie toi-
mii yhdysv€yl€n€ Tammisaaren  ja  Lohjan suun-
nille, kantatie  51  puolestaan yhdist€€ Karjaan 
Helsingin seutuun. Kaupungin sis€inen  tie-  ja 

katuverkko  on  paljolti rautatien ehdoilla muotou-
tunut eik€ ole nykyisell€€n erityisen toimiva. 
Maantie  111 on  p€€yhteys  valtatielt€ Pohjan 
suuntaan, mutta  tie  kulkee katumaisena asuin-
alueiden halki  ja l€pikulkuliikenne  sekoittuu kau-
pungin sis€iseen liikenteeseen. L€ntisen ohikul-
kutien rakentamista onkin pitk€€n toivottu. 
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Kaavio kaupungin tiejaksoista. 

JOUKKOLIIKENNE  

Linja-autoasema sijaitsee keskustassa Keskus-
kadun  ja  Laaksokadun  kulmassa.  Paikallisliiken-
nett€ ei Karjaalla ole. Helsingin suuntaan linja-
autovuoroja kulkee noin  tunnin  v€lein. Rautatie-
asema sijaitsee keskustassa,  K//ant/en  pohjois- 
p€€ss€. Karjaa sijaitsee  Helsinki-Turku -p€€ra-
dan varressa  ja  yhteydet molempiin suuntiin 
ovat hyv€t. Helsingin suuntaan junavuoroja kul-
kee noin  tunnin,  Hangon suuntaan noin  2  tunnin 

 v€lein. 

TIEST€€N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Karjaan tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunni-
telma  1987.  
Karjaan l€ntinen ohikulkutie, yleissuunnitelma 

 1995.  

Karjaan tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunni-
telman  hankkeet jaettiin kolmeen kiireellisyys-
luokkaan, joista  I kiireellisyysluokan  hankkeet oli 
tavoitteena toteuttaa vuosina  1987-1992, II 
kiireellisyysluokan  hankkeet vuosina  1993-2000 

 ja  Ill kiireellisyysluokan  hankkeet vuosina  2000-
2010. Supistuneesta  rahoituksesta johtuen  I 
kiireellisyysluokan  kevyen liikenteen hankkeista 
ei kaikkia ole voitu toteuttaa Karjaan taajama- 
alueella. Ilja  Ill kiireellisyysluokan  kevyen liiken- 
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Karjaan l•ntinen ohikulkutie, yleissuunnitelma  1995.  
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Havainnekuva  Hangon  radan alituksesta.  Karjaan l€ntisen ohikulkutien yleissuunnitelma.  

teen  hankkeita ei ole toteutettu lukuunottamatta 
Kilantien  kevyen liikenteen v•yl••.  I-Ill kiireelli-
syysluokan verkollisia  hankkeita ei keskustaa- 
jamassa  ole toteutettu. 

Karjaan l•ntinen ohikulkutie esitettiin tieverkko - 
ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa  I kiireelli-
syysluokkaan.  Hankkeen yleissuunnitelma val-
mistui vuonna  1995. Yleissuunnitelmassa  esite-
t••n l•ntinen ohikulkutie eli yhteys valtatielt•  25 

 maantielle  111  toteutettavaksi p••osin aiemmin 
laaditun tarveselvityksen mukaisesti. Linjausta 

 on  tarkistettu siten, ett• uusi linjaus esitet••n 
enimmill••n noin  200  metri• l•nteen rautatie- 
tunnelin  p••lle, jolloin  sillan  rakentamiselta  Hel-
sinki-Turku-radan  yli v•ltyt••n. Ohikulkutien ra-
kentaminen v•hent•• liikennett• keskustan 
katuverkosta siten, ett• l•nnest• Pohjaan suun-
tautuva liikenne siirtyy toteutettavalle ohikulku-
tielle. Ohikulkutie liitet••n l•nsip••ss••n  Tam-
misaarentiehen kiertoliittym•l l•.  Karjaa-Hanko-
rautatien alitus toteutetaan siten, ett• paineelli

-sen  pohjaveden vuoksi rakennetaan tiivis beto-
nikaukalo, johon ajorata  ja  kevyen liikenteen 
v•yl• sijoitetaan.  Radan alituksen  kustannukset 
ovat noin puolet  koko  hankkeen kustannuksista. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Karjaan keskustaajaman asuin-  ja  teollisuus-
alueet  ja  palvelut sijoittuvat kaikki valtatien  25 

 samalle puolelle. Liikenneturvallisuuden kannal-
ta olisi edullista, ett• valtatien kaakkoispuolelle 
ei esitet• kaavoitettavia alueita. T•ll‚in v•lty -
t••n liikenneturvallisuutta heikent•vilt•  auto-  ja 

 kevyen liikenteen riste•misilt•. 

Osayleiskaavassa  on  esitetty yksi teollisuuden 
 vara-alue kantatien kaakkoispuolelle. Esitettyyn 

paikkaan toteutettuna aiheutuu vaara kevyen lii-
kenteen tasoylityksist• valtatiell•.  Jos  valtatien 
kaakkoispuolelle  on  v•ltt•m•t‚nt• tulevaisuu-
dessa kaavoittaa toimintoja, tulisi ne pyrki• to-
teuttamaan valtatielt• poisp•in suuntautuvaan 
yhteyteen, kuten maantiehen  1103,  tukeutuen, 
jolloin kevyen liikenteen riste•miset valtatiell• 
voidaan ohjata yhteen alikulkuun. Valtatien 
suuntainen rakentaminen aiheuttaisi jalankulki-
joiden  ja  py‚r•ilij‚iden valitseman lyhimm•n rei-
tin periaatteen vuoksi ongelmia j•rjest•• toimi-
vat eritasoratkaisut. 
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Nopeusrajoitukset  1995.  

Kevyen liikenteen j…rjestelyt  ja  valaistus  1995.  

Liikenneonnettomuudet  1991-1995  (Merkint†jen 
 selitykset liitteess…). 

Liikennem……r…t  1995.  
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Tiekuvauskartta (Merkint‚jen  selitykset liitteessƒ).  

2  Lƒntisen  sisƒƒntuloliittymƒn maamerkkejƒ  ovat  huoltamo  ja liikerakennukset. 
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Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen 
 X-liittym€ (mt 1103/L€wenkatu)  olisi mandollista 

muuttaa  T-liittym€ksi  poistamalla  L€wenkaduni  
valtatien  25  liittym€. Muuttaminen  T-liittym€ksi 

 parantaisi ajoneuvoliikenteen turvallisuutta  ja 
 samalla rauhoittaisi L€wenkadun l€piajoliiken-

teelt€. 

Suunnitellun l€ntisen ohikulkutien pohjoispuolel-
le, Pohjan kunnan alueelle,  on kaavoitettu  asun-
toalue. Tulisi varmistua, ett€ jalankulkijoiden  ja 

 py•r€ilij•iden reitit eiv€t aiheuta l€ntisen ohikul-
kutien tasoylityksi€. Yleissuunnitelmassa esite-
tyt  Forsbyntien  ja  Ruukintien alikulut  eiv€t riit€ 
poistamaan kevyen liikenteen tasoylitystarvetta 
asuinalueelta keskustan suuntaan kuljettaessa. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET 

Hanko-M€nts€l€  Vt  25  

- KVL:  4800-7700 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80-1 00 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  10.0 m/AB 

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  kulkee ohikulkutien luonteisena noin kilo-
metrin et€isyydell€ Karjaan ydinkeskustasta. 
Taajamarakenne  j€€  kokonaisuudessaan tien 
pohjoispuolelle, etel€puoli  on  maa-  ja  mets€ta-
lousaluetta. P€€sis€€ntulotiet ovat  Ratakatu (mt 

 1018)  id€ss€  ja  maantie  1014  l€nness€  ja  nii-
den v€lilt€,  L€wenkadun  kautta,  on  my•s ajo- 
yhteys. Kaupunkirakenne  on B€ljarsin,  Kilan ja 

 Krogg‚rdin  vaiheilla laajentunut l€hell€ valta-
tiet€, muualla v€liin  j€€ viljelyalueita  ja  mets€€. 
P€€liittymiin  on  sijoittunut kaupallisia palveluja, 
muuten valtatie ei liity toiminnallisesti ymp€r•i-
v€€n maank€ytt••n.  

Tieymp€rist•  

Aikoinaan Salpausselk€€ kulkenut tielinja  on 
 siirretty halkomaan harjun etel€puoleisia viljely-

laaksoja. Siksi tien€kym€t ovat valtatien  25 
 yleiskuvasta poikkeavan avoimet  ja  niit€ leimaa-

vat pelton€kym€t,  pienet mets€saarekkeet  ja 
 Lapptr€sketin j€rvimaisemat.  Tie on linjattu  rau-

hallisesti kaartelevaksi  ja  sovitettu hyvin maas-
tomuotoihin  ja  maiseman rytmiin. Erityisen hyvi€ 
ovat R‚ckersin kohdalla avautuvat kumpuilevat 

peltomaisemat. Lapptr€sketin it€p€€ss€  tie  si-
joittuu alaviin soistuneisiin maastokohtiin.  Rata-
kadun  (mt  1018) liittym€n  it€puolella  tie  palaa 
Salpaussel€lle  ja  tiemilj••  sulkeutuu mets€i-
seksi. Rakentaminen korostaa onnistuneesti 
sis€€ntuloliittymi€  ja  parantaa niiden havaitta-
vuutta. Paikoitellen  tie  vaikuttaa hieman maise-
matekij•ist€ irralliselta, mutta silti  sen  yleisilme 

 on  hyv€  ja  sopivasti vaihteleva. 

3  Lapptr•sketin viljelylaaksoa. 

Helsinki -Karjaa  kl  51  

- KVL:  4200 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  13.0  m/AB 

Tie  yhdist€€ Karjaan Helsingin seutuun. Nykyi-
sin kantatielt€ tuleva liikenne sekoittuu valtatien 

 25  liikenteeseen noin  800  metrin matkalla en-
nen Ratakadun  (mt  1018)  liittym€€, mutta suun-
nitelmissa  on eritaso-  ja  lis€kaistaj€rjestelyill€ 

 mandollistaa suora yhteys kantatien  ja  Rataka-
du/le  v€lille. 

Karjaa -Tenhola mliii Turuntie-Karjaantie 

- KVL:  2400-4000 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.6-10.2 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Keskuskadun  ja  D€nsbyntien  v€linen osuus  on 
 katua, muut jaksot yleist€ tiet€. V€yl€  on  luon- 

teeltaan kaupungin it€osien p€€katu  ja  samalla  
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t€rkein l€piajoreitti valtatielt€  25  (aluksi  Rata-
katuna)  Pohjan suuntaan. Erityisesti  Karjaantien  
osuudella kadunvarsi  on  tiivisti rakentunutta 
kaupunkimilj••t€, jossa l€piajoliikenne  on  paha 
rasite. Samalla  se  vaikeuttaa tien poikki suun-
tautuvaa liikennett€ koillisista kaupunginosista 
keskustaan.  Turuntien  kohdalla tien etel€puoli 

 on  l€hes rakentamatonta Mustionjoen vartta, 
pohjoispuolella  on  laajahko  L•vkullan  pientaloa- 
lue. Siit€ l€nteen ment€ess€  tie  kiert€€  Sol- 
backan ja  Billn€sin pohjoispuolitse halkoen ra-
kentamattomia mets€alueita. 

4 Turuntien  ilme  on runsaspuustoinen  ja  mitta
-kaa  valtaan miellytt€v€.  

Tieymp€rist• 

Tieymp€rist•  koostuu eriluonteisista jaksoista. 
It€p€€ss€  Ratakadun  ja  Keskuskadun  liitiymien 
v€lill€  tie  kulkee matalana harjanteena erottuvan 
Salpaussel€n poikki.  Tie  ja liittym€t  on  leikattu 
rinteeseen, ymp€rist•n ilme  on  sulkeutunut  ja 
mets€inen. Karjaantie  on suoralinjainen  ja  ko-
mea kaupunkibulevardi,  jota  mittasuhteiltaan hy-
v€t rakennusrivist•t  ja puurivit  kauniisti kehyst€-
v€t. Mustionjoen  milj••  rikastuttaa katun€ky

-m€€. Mustionjoen  l€nsipuolella tieymp€rist•  on 
puistomaista  ja  paikoin omakotitalojen reun  us-
tamaa.  Linjaus  on  kauniisti kaarteleva, v€likais-
taan j€€neet puuryhm€t tiivist€v€t onnistuneesti 
tien€kym€€  ja  yleisilme  on  hoidettu  ja  siisti.  Nils 

 Grabben  kadun  (mt  1013) liittym€n  j€lkeen tien 
ilmett€ hallitsee puustoinen sel€nne, jossa sul-
keutunutta n€kym€€ pirist€v€t muutamat ko-
meat puuryhm€t  ja  kaunis kalliomaasto. 

Maantien ilme kokonaisuutena ottaen  on  hyv€ 
 ja  vaihteleva. Ymp€rist•lt€€n arvokkain jakso  on  

v€li Keskuskatu -Nils  Grabben  katu  (mt  1013). 
Tien it€p€€  vaatii ymp€rist•nhoitoa. 

Pinjainen -Karjaa mt  1013 Nils  Grabben  katu  

- KVL:  2800 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  kiert€€ keh€tien luonteisesti kaupungin luo-
teispuolta, mutta k€€ntyy sitten keskustaa kohti 
johtavaksi sis€€ntulov€yl€ksi  ja  samalla yleinen 

 tie  muuttuu kaduksi. Pohjan kunnan puolella 
tienvarsi  on  p€€osin rakentamatonta, mutta tien 
pohjoispuolella  on  muutamia suuria teollisuus-
laitoksia  ja  alueelle  on  suunniteltu my•s uusia 
asuinalueita. N€m€ liittyv€t toiminnallisesti Kar-
jaan kaupunkiin, joten poikittaisliikenne maan-
tien yli  on  jo  nyt merkitt€v€€  ja  tulee edelleen li-
s€€ntym€€n. 

Tleymp€rist• 

Tieymp€rist•  on  mets€ist€  ja  ilmeelt€€n neut-
raalia, Mustionjoki  on maamerkkin€  tien poh-
joisp€€ss€.  Tie on  poikkileikkaukseltaan leve€, 
koska ajoradan  ja pientareen  lis€ksi molemmin 
puolin  on  korotettu jalkak€yt€v€. Nouseva 
maasto  ja  hyvin tien€kym€€ rajaajat rakennuk-
set luovat tehokkaan muutoskohdan Malmika

-dun  vaiheille  tultaessa rakennettuun ymp€ris-
t••n. 

Karjaan l€ntinen sis€€ntulotie mt  1014  

- KVL:  3700 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5 m/AB  

Noin puolen kilometrin mittainen  tie  yhdist€€ 
valtatien  25  entiseen p€€v€yl€€n Tammisaa-
rentiehen.  Valtatien liittym€n it€puolella  on  maa- 
merkkin€ suuri huoltoasema  ja  muita liikera-
kennuksia. Lis€ksi alueelle  on kaavoitettu  asu-
mista.  Maantien l€nsipuolelle  j€€ B€ljarsin 
asuinalue. 

Tien  linjaus tukeutuu mets€nreunaan  ja  samalla  



52 	 Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist•n tila.  Tiemilj•• kaupunkiseuduilla.  

KARJAA. 

l€nteen  ja  etel€€n avautuu pelton€kymi€, joita 
lis€rakentaminen tosin tulee osittain sulkemaan. 
Varsinaisia tiemaiseman ongelmakohtia ei ole, 
mutta tien merkityst€ toisena p€€sis€€ntulov€y-
l€n€ voisi korostaa esimerkiksi puukujanteella. 

Karjaan it€inen  sis€€ntulotie mt  1018 Rata- 

katu  

- KVL:  2200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  10.0 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  toimii  n. 2  kilometrin mittaisena sis€€ntulo-
v€yl€n€ valtatielt€ keskustaan. Valtatien risteyk-
sess€  on liikerakennuksia,  muuten tien it€p€€ 
aina  Maasilantien vaiheille saakka  on raken-
tamatonta. Maasillantielt€  rautatieasemalle tien 
pohjoispuoli  on  asteittain tehostuvaa kaupunki- 
rakennetta, etel€puolella tiet€ rajaa rautatie. 

5 Rautatiesilta on  ahtaan oloinen.  

Tieymp€rist• 

Liittym€n  seutu valtatielle  on  varsin  onnistunut 
 ja liikerakerinukset  ovat maamerkkein€ keskus-

taan. Muilta osin tien ilme ei vastaa  sen  merki-
tyst€ p€€sis€€ntulov€yl€n€  ja  tie  vaatiikin koko-
naisvaltaista ymp€rist•nhoitoa. Rautatien  al itta

-va  silta  on  ilmeelt€€n ankea  ja  andas. Tallmon 
alueella tien€kym€€ hallitsevat metsittyv€  so-
ranottoalue  ja  rautatie. Keskustaa kohden tulta-
essa tien ilme v€hitellen paranee, mutta orien-
toitavuus  ja  liittyminen ydinkeskustaan  j€€  ep€-
selv€ksi. Sis€€ntulotie tuntuu johtavan keskus-
takortteleiden taakse. Asiaa voitanee auttaa  ko- 

rostamalla asemanseutua  kaupungin keskipis-
teen€  ja  parantamalla  sen  liittymist€ liikekes-
kukseen. 

Karjaa -Antby mt  1103  

- KVL:  500  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5  m/AB 

6  Valtatien liittym€ss€  on  hankalia  tasoeroja  ja 
 jyrkki€  luiskia.  

Tie on  ilmeelt€€n pienipiirteirien yhdysv€yl€ 
kyl€keskuksista Karjaalle. L•wenkatu  yhdist€€ 

 sen  valtatien pohjoispuolella Karjaan katu- 
verkkoon.  Tie on  maisemallisesti arvokas  ja  sit€ 
luonriehtivat kauniit pelton€kym€t, tilakeskukset 

 ja  hyv€ tienvarsipuusto. Liittym€kohta valtatielle 
 on korkeuksiltaan  ongelmallinen. Siin€ kevyen 

liikenteen alikulku  on  liian jyrkk€luiskainen  ja 
v€kin€isen  oloinen  ja liittym€ri it€puolen  asuin-
rakennus  j€€  tiehen n€hden  alas. 

Billn€s -Sj•s€ng  pt 11065  

- KVL:  300 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0-7.5  m/sora, Os 

Tie  yhdist€€ Billn€siri ruukinalueen Pohjan 
suuntaan maantielle  111  ja  johtaa Mustionjoen 
l€nsipuolen sivukyliin. Maantielt€  111  pohjoises-
ta tultaessa tieymp€rist•n tunnusmerkkej€ ovat 
tien kapeus, mutkaisuus  ja tievartta  reunustavat 
jalot lehtipuut  ja  muu rehev€ kasvillisuus.  Bill-
n€siss€ ruukin  alueen komea rakennuskanta ra-
jaa tien raittimaiseksi,  osa  rakennuksista k€rsii 
tien aiheuttamista kosteusvauriosta. Mustion- 
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joen ylitt€v€ osuus  on  alueen maisemallinen 
 solmukohta,  jota  korostavat  jokin€kym€t,  arvok-

kaat rakennukset  ja  suuret  pihapuut.  Valitetta-
vasti silta  on  toteutettu  standardimaisena  maan

-tiesiltana  ja  on  milj••seen n€hden t€ysin  ylile-
ve€  ja liittym€t  tarpeettoman laajoja.  

Tie  seuraa joen  l€nsipuolta  ja tienvartta  rajaavat 
 ruukin asuinrakennukset  ja  puusto, yleisilme  on 

 pienimittakaavainen  ja  miellytt€v€.  Tie on  koko-
naisuudessaan maisemallisesti eritt€in arvokas 

 ja  p€€tavoitteena tulisi olla  sen  luonteen s€ilyt-
t€miseen  ja  hienovarainen korostaminen.  

Tie  yhdist€€  l€nsisuunnan  haja-asutusalueita 
Karjaan keskustaan.  Tieymp€rist•  on  maaseu-
tumaista jakaantuen  kahteen jaksoon siten, ett€ 

 it€p€€ K•pskogiin  asti  on  mets€taivalta  ja K•p- 
skogin  l€nsipuolella  tie  kulkee pitkin  Starrb•le-
tr€sketiin laskevaa viljelylaaksoa  ja tien€kym€t 

 ovat avoimia. Tielle ovat luonteenomaisia pitk€t 
suorat  ja  niiden  p€€tteen€  jyrk€t  kaarteet, poik-
kileikkaus  on  kapea.  Mets€osuus  on  ilmeelt€€n 

 neutraali, yksitoikkoinenkin. Peltojaksolla  avau-
tuu kohtalaisen hyvi€  avomaisemia,  korkealla 

 penkalla  kulkeva rautatie  ja  tienvarren  muunto
-asema erottuvat  maisemahaittoina. 

7  Billn€sin ruukki-idylli€.  

Starrb•len  pt 11069  

- KVL:  200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h  
-  tien  leveys/p€€llyste:  5.5-6.4  m/sora  

8  Radan  alitus  on  portti uuteen  avomaisemaan. 

Tie  kulkee rautatien vartta  ja Salpausselk€€ 
 seuraten Karjaalta kohti  koillista.  Tien  etel€- 

p€€ss€  on  muutamia  teollisuusrakennuksia  ja 
Malmbackassa  erillinen parinkymmenen  pienta

-Ion  muodostama l€hi•, muuten  tienvarsi  on  ra-
kentamatonta ja mets€valtaista. Tiemilj••n  tun-
nusmerkkej€ ovat etel€osalla rautatie, m€nty- 
valtainen puusto, muutamat komeat maisema

-puuryhm€t  ja  pienimittakaavainen yleisilme. 
 Malmbackan Fredriksstadin asuinalue  on  il-

meelt€€n miellytt€v€  ja tienvarsi  hyvin  hoidet-
tua, puutarhamaista.  Ainoa merkitt€v€n  tiemai-
seman ongelmakohta  on  asuntoalueen koillis-
puolella  tien€kym€€n  avautuva suuri  soranotto

-alue.  

YMP‚RISTƒTEKIJ‚T  

Pohjavesi 

Salpaussel€n harju  on  vedenhankinnalle  t€r-
ke€€  pohjavesialuetta  (I).  Valtatie  25 j€€  poh-
javesialueen kaakkoispuolelle,  mutta hyvin l€-
helle  sen  reunaa. Esimerkiksi  paikallistie  11076 

 sijoittuu  pohjavesialueelle. Paikallisteiden  11065 
 ja  11069  v€liselle alueelle  j€€  erillinen  veden-

hankinnalle  t€rke€  pohjavesialue  (I).  

Melu 

Taajamassa  on  todettu kaksi  liikennemelun  suh-
teen ongelmallista  tiejaksoa.  (Uudenmaan yleis- 

Sann€sin  pt 11076  Sann€sintie 

- KVL:  400  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  70-80 km/h  
-  tien  leveys/p€€llyste:  6.5-8.5  m/AB  
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9  Sis€€ntulotien ilmett€ h€iritsev€t sorakuoppa  ja  rata.  

ten  teiden ymp€rist•n tila: Melu,  1994).  Toinen 
 on  l€ntisen sis€€ntulotien varsi (mt  1014),  johon 

meluselvitys ei kuitenkaan esit€ suojaustoi-
menpiteit€. Toinen kohta  on  Karjaantien -Turun-
tien varsi (mt  111, etel€p€€),  joka  on  esitetty 
korjattavaksi rakennushankkeen  tai tiej€rjes-
telyn  yhteydess€. 

Valtatien  25  tuntumassa asukkaat ovat esitt€-
neet meluesteit€  Kilan ja B€ljarsin  kohdalle. 
Kilassa  ja L€ppiss€ asuinalueet  ovat edelleen 
laajenemassa valtatien suuntaan. 

YHTEEN  VETO JA  TOIMENPIDETARPEET  

Karjaan suurimmat liikenteelliset ongelmat liitty-
v€t sis€isen  tie-  ja katuverkon puutteisiin.  L€nti-
sen ohikulkutien tarve  on  ilmeinen  ja sen  raken-
taminen poistaisi asuinalueita rasittavan l€pi- 
ajon  Turuntielt€  ja  Karjaantielt€.  Samalla nykyi-
sell€€n sokkeloinen l€ntinen sis€€ntulo saatai-
siin luontevammaksi. Edelleen ohikulkuv€yl€ 
helpottaisi kaupungin lounaisosien kehitt€mist€ 
asuin-  ja  ty•paikka-alueina. 

Tarvetta  on  my•s liitt€€ Helsingin suunnan lii-
kenne kantatielt€  51  Ratakatuun (mt 1018)  il-
man, ett€  se  sekoittuu valtatien  25  liikentee-
seen. 

Liikenneturvallisuuden kannalta olisi suotavaa, 
ett€ valtatien kaakkoispuolelle ei kaavoiteta eik€ 
rakenneta. 

Tieymp€rist•lt€€n  arvokkaimmat tiejaksot ovat 
Karjaantie  sek€ Billn€sin ruukinalueen tiet  (pt 
11065).  Kipeimmin tieymp€rist€n hoitoa vaatii 
Ratakadun  (mt  1018)  varsi, jonka ilme ei vastaa 
mielikuvaa keskustan p€€sis€€ntulov€yl€st€. 
Muuallakin tieverkon heikkoa orientoitavuutta 
tulisi pyrki€ parantamaan p€€reittej€ korosta-
maIla.  
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Asukkaita kaupungissa  15 000  ja  maalaiskunnassa  1 

Maisemamaakunta:  
Etel€inen viljelyseutu-Kiskon-Vihdin j€rviseutu 

Yleiset tiet: 
Hanko-M€nts€l€  Vt  25 
Helsinki-Turku  Vt  1 
Lohjanharjun  moottoriliikennetie mt  1186 
Saukkola-Lohja mi  1090  
Lohja-Sammatti mt  1070  Karstuntie  
Virkkala-Inkoo mt  112  
Kivenlahti-Virkkala mt  1130  
Lohja-Siuntio mt  116 
Tynninharjun mt  1074 
Lohjansaaren  pt 11087 
Kirkniemen  pt 11088 
Vappulan  pt 11119  Vappulantie  
Virkkala-Lohja  pi 11121  Vanha Virkkalantie-Maksjoentie  

Lappers-Lohja  pt 11149  Myyryntie 
Karnaisten  Pt 11151 
Lehmij€rvi-Vanhakyl€  pt 11169 
LieVi•n  pt 11193  
Lohjan aseman  pi 11170  M€ntynummentie- Ventel€ntie-Asemantie 
lmmulan  pt 11173  Immulantie  

1  Viistokuva  kaupungista. 
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Kaa vio  kaupungin  maank€yt•st€  1995  (Merkint•jen  selitykset liitteess€).  

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANKAYTT‚  

Lohjan kaupunkiseutu sijaitsee  I  Salpaussel€ll€, 
 valtatien  25  varressa noin  40 km  Helsingin seu-

dulta l€nteen. Kaupunkiseudun muodostavat 
Lohjan kaupunki  ja  Lohjan kunta, jotka yhdisty-
v€t vuoden  1997  alussa sek€ hieman erill€€n 

oleva, Vihdin kuntaan kuuluva Nummelan taaja-
ma. Kaupunkirakenne  on  poikkeava: Salpaus-
sel€n, valtatien  25  ja Hangonradan  vaikutukses-
ta  se on  venynyt noin  20 km  pitk€ksi nauhaksi, 
jonka t€rkeimm€t keskukset ovat kantakaupunki 
sek€ kunnan keskus Virkkala. Pitkist€ et€isyyk-
sist€ johtuen taajamarakenteeseen  on  lis€ksi 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkint€jen selitykset liitteess•). 

syntynyt useita alakeskuksia  ja  painopiste- 
alueita  mm  Routionm€ki  ja Asemanseutu.  Mer-
kitt€vimm€t ty•paikkakeskittym€t  ja  kaupunki- 
seudun kehityksen moottorit ovat olleet alueen 
kalkki-  ja soravaroja  hy•dynt€neet louhos  ja 
kalkkitehdas.  Uudempi ty•paikkarakentaminen 

 on  hakeutunut valtatien  25  varteen etenkin taa- 

jaman koillis-osiin. Julkiset peruspalvelut  on 
 hajasijoitettu  eri puolille nauhataajamaa. 

Valtatie  25 on  lis€rakentamisen  my•t€ j€€m€ss€ 
taajamarakenteen sis€€n kantakaupungin koh-
dalla  ja sen koillispuolisella  osuudella. Virkkalan 
kohdalla  tie on  siirretty taajaman ohittavaksi 
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v€yl€ksi.  Taajaman muoto  on  johtanut raskaa-
seen tieverkkoon, jossa tarvitaan monia koillis-
lounaissuuntaisia rinnakkaisyhteyksi€  ja eritaso

-j€rjestelyj€. 

KAAVATI  LAN NE  

Kaupungin  ja  kunnan yhteinen yleiskaava  1970. 
 Lohjanharjun osayleiskaava  1988.  

Lohjan kunnan yleiskaava  1992.  
Gunnarlan osayleiskaava  1992. 

 Lehmij€rvi-Vaanila osayleiskaava  1993.  
Lievi•n osayleiskaava  1993.  

Kaavojen tavoitteena  on  kaupunkiseudun  hallit-
tu v€est•-  ja ty•paikkakasvu  siten, ett€ vuonna 

 2010  yhteinen v€kim€€r€ olisi noin  35-40 000 
 asukasta. P€€kasvusuunnat ovat valtatien ete-

l€puoli Gunnarlassa sek€  kaiken  matkaa Ase-
maseudun  ja Muijalan  v€lill€. Routionm€en 
asuinaluetta  on  tarkoitus laajentaa pohjoiseen. 
Virkkalaan  on  kaavailtu ty•paikka-alueita valta-
tien  ja radan  v€liin  ja  my•s valtatien etel€puolel-
le. Asemanseutua  on  tarkoitus kehitt€€ palvelu-
keskuksena. P€€tieverkkoon  on  ajateltu lukuisia 
muutoksia.  Helsinki-Turku  moottoritien jatkami-
nen Lohjan pohjoispuolitse aiheuttaa muutoksia 
sis€€ntulosuuntiin. Samalla nykyinen valtatie  25 
j€€  l€hinn€ kaupunkiseutua palvelevaksi v€y-
I€ksi vesitornin liittym€st€ Muijalaan saakka. 
Kunnan yleiskaavassa  on  osoitettu uusi harjun 
suuntainen tieyhteys maanteiden  116  ja  1186 

 v€lille. Virkkalan pohjoisosaan  on  niin ik€€n 
osoitettu kaavavaraus uudelle yhdystielle. 

KAUPUNKIKUVA 

Salpaussel€n  ja Lohjanj€rven  ansiosta Lohjan- 
seudun maisemakuva  on  voimakaspiirteinen. 

 Keskiaikainen kirkko  ja  suuret teollisuuslaitokset 
kohoavat kauas n€kyvin€ maamerkkein€.  Kan

-takaupunki  on  alaltaan pieni, suhteellisen tiiviisti 
rakennettu  ja  rakennuskanta p€€osin uutta. 
Virkkalassa leimallisia ovat eri-ik€iset pientalo- 
alueet  ja  taajaman venynyt, raittimainen luonne. 

Maisemiltaan  arvokkaita tiejaksoja l•ytyy  mm. 
 maantien  1070  ja  paikallistien  1119  varresta. 
 Valtatien  25  tien€kymi€  hallitsevat vuoroin  har-

jum€nnik•t ja  vuoroin tien varteen levitt€ytyneet 
ty•paikka-alueet. Soranotto  on  monin paikoin 
maisemahaitta. 

MAISEMATEKIJAT  

Lohjan kaupungin keskusta sijoittuu maisemalli-
sesti upealle paikalle, Lohjanj€rveen viett€v€lle 
Salpaussel€n rinteelle. Sit€ ymp€r•i saumatto

-mana taajamarakenteena  Lohjan kunnan alue 
sek€ it€- ett€ l€nsipuolella. Rakentaminen  on  si-
joittunut p€€osin Salpaussel€n molemmille rin-
teille  ja  paikoin laajentunut Lohjanj€rven  ranta- 
alueelle sek€ tasaisemmalle viljelyalueelle  har-
jun  etel€puolella. Harjujakso muodostaa tarkas-
teltavan Lohjan Kirkniemest€ Vihdin Numme-
laan ulottuvan alueen selk€rangan,  jolle  valtatie 

 25  p€€osin sijoittuu. 

Kirkniemi  on  vaihtelevaa moreeni-kalliokumpa-
reiden  ja  viljelyalueiden muodostamaa maise-
maa, jossa tiemilj••n hallitsevin tekij€  on  teh-
dasalue  jonkin  matkan  p€€ss€ valtatien  25  liitty-
m€st€. Kirkniemen etel€puolella maantie  113 

 erkanee valtatiest€  25  harjujakson etel€puo-
liselle viljelyalueelle.  Virkkalan teollisuustaajama 
sijoittuu harjun p€€lle  ja sen  kohdalla valtatie 
kiert€€ taajaman viljelyalueelle sijoitettuna. Loh-
jan kaupungin kohdalla Salpaussel€n etel€puo-
lella  on  samansuuntainen rinnakkaisharju, jonka 
lievealueilla  on  runsaasti hiekkamaita.  Sen ete-
l€puoliselle viljelymaisemalle  on  tyypillist€  met

-s€isten moreeni-kalliokumpujen  ja savikoiden 
 vaihtelu. Maantie  116  sijoittuu t€lle alueelle 

suuntautuen harjun reunasta Siuntion taajamia 
kohti etel€€n. Maantie  107  jatkuu Lohjan kes-
kustasta Lohjanj€rven salmen yli pohjoiseen 
kalliosel€nteen reunaan sijoittuen. Lehmij€rven 
kohdalla harjun pohjoisenpuoleisen lievealueen 
hiekkaesiintym€  on  laajentunut melkein j€rven 
rantaan saakka. My•s harjun pohjoispuolella 
alueella  on  runsaasti moreeni-kallioalueita. 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
l€hdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ymp€ris-
t•t:  
1  Lohjan kirkko ymp€rist•ineen  (7) 
2  Ojamon  vanha kaivosalue, kartano  ja  puisto 

 (8) 
3  Vohloisten  kartano  ja malmikaivannot  (11) 
4  Iso-Teutarin kartanoymp€rist•(1  2)  
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Kaupungin arvokohteet sek€ pohja vesialueet (Merkint•jen selitykset liitteess€). 

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ymp€rist•t:  
5  Virkkalan keskustan vanhat asuin-  ja liikera-
kennukset  
6  Tynninharjuntien  vanhat liike-  ja asuinraken-
nukset  
7  Virkkalan kalkkitehtaan vanhat rakennukset  ja 

 ymp€r•iv€ asutus 

Valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat:  
8  Kirkn jemen  kartano  
9  Iso-Teutarin kartano  ja Raaseporin  vanha  lm

-nantie  
lo  Laakspohjan  kartano 

Valtakunnallisesti arvokas Lohjan keskiamkainen 
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kirkko kirkkotarhoineen muodostaa keskeisen 
maamerkin, joka n€kyy my•s valtatielle  25. 

 Ojamon  vanha kaivosalue  on  my•s valtatien l€-
hist•ll€  ja  Virkkalasta Lohjan keskustaan johta-
van paikallistien  11121  varrella. Vohloisten kar-
tano taas sijoittuu Lohjanj€rven rantaan paikal-
listien  11119  tuntumaan. Iso-Teutarin kartano- 
ymp€rist• sijoittuu tarkasteltavien tiejaksojen l€-
hituntumaan (Rakennettu kulttuuriymp€rist•, 

 1993). Se on  arvioitu my•s valtakunnallisesti ar -
vokkaaksi perinnemaisemaksi yhdess€  sen 
sivuitse  kulkevan vanhan Raaseporin linnantien 
kanssa (Arvokkaat maisema-alueet,  1993).  

Seudullisesti  ja  paikallisesti merkitt€vi€ alueita 
tiemilj••ss€ ovat Virkkalan keskustan vanhat 
asuin-  ja liikerakennukset  sek€ Tynninharjuntien 
vanha rakennuskanta keskustan etel€puolella. 
Lohjanj€rven  ja  Virkkalan keskuksen v€liin  j€€ 

 laaja kalkkitehtaan alue, johon liittyy runsaasti 
vanhaa asutusta (Lohjan kunnan rakennetun 
ymp€rist•n inventointiluettelo,  1992).  

LIIKENNE VERKKO  

Lohjanseudun  liikenneverkko rakentuu valtatien 
 25  varaan. Muun p€€tieverkon muodostavat 

valtatien suuntaiset rinnakkaistiet, jotka palvele-
vat taajamien sis€ist€ liikennett€, sek€ valtatie- 
hen  n€hden poikittaiset, naapurikuntiin  ja  sivu- 
kyliin johtavat maantiet  ja paikallistiet. Kaupun-
kiseudun nauhamaisesta  muodosta johtuen  tie - 
verkkoa  ja eritasoj€rjestelyj€  on  paljon. 

JOUKKOLIIKENNE  

Linja-autoasemat sijaitsevat keskustassa sek€ 
Lohjan kaupungissa ett€ Virkkalassa. Lohjan 
keskustasta  on  runsaasti paikallisliikenteen vuo-
roja sek€ Virkkalan ett€ Ventel€n suuntiin. Virk-
kalan  ja  Lohjan keskustan v€linen vuorotiheys 

 on  alle  puoli tuntia. Kaukoliikenteen p€€yhteys 
 on  Helsinkiin noin puolen  tunnin vuorotihey-

dell€.  Hyvink€€-Karjaa rataosuudella  on  rauta-
teitse tapahtuvaa tavaraliikennett€, mutta ei 
henkil•liikennett€. 

TIEST‚‚N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Lohjan seudun tieverkkosuunnitelma  1992. 
 Valtatien  25  (kt  53)  parantaminen v€lill€ Virkka-

la-Muijala, yleissuunnitelma  1993.  
Valtatien  1  rakentaminen moottoritieksi v€lill€ 
Karnainen-Lievi•, yleissuunnitelma  1993. 

 Tynniharjuntien yleissuunnitelma  1994.  

Lohjan seudun tieverkkosuunnitelman tavoite- 
verkko  ja  liikenne-ennuste  on  ollut pohjana sek€ 
valtatien  25  yleissuunnitelmalle  v€lill€ Virkkala-
Muijala ett€  Turku-Helsinki  moottoritien yleis- 
suunnitelmalle Lohjan alueella. Valtatien  1  yleis- 
suunnitelman l€ht•kohtana oli liikenneministeri-
•n hankep€€t•s  Helsinki-Turku -tieyhteydest€ 

 v€lill€ Lohjanharju-Muurla. Laaditun yleissuun-
nitelman tarkoituksena  on  m€€ritell€  Turku-Hel-
sinki  moottoritien tilavaraus Lohjan seudulla. 
Yleisuunnitelman mukaan toteutetaan ensim-
m€isess€ rakennusvaiheessa moottoritie  Lie

-vi•st€ Lempolaan  ja Lempolasta valtatielle  25. 
 Lievi••n  ja Muijalaan  rakennetaan eritasoliit-

tym€t. Muijalan  ja Lempolan  v€lill€ moottoritie 
kulkee nykyisen valtatien  25  suuntaisesti  ja  val-
tatie  25  tulisikin t€ll€ osuudella siirtym€€n  moot

-toritielle. Lempolan  ja Karnaisten  v€li moottori- 
tiest€, Lievi•n eritasoliittym€  ja sis€€ntulotie 
Routiolle  rakennetaan vasta sitten, kun mootto-
ritiet€ jatketaan Lahnaj€rvelle asti. Liikenne- 
m€€rien perusteella Lievi•n  ja Lempolan  osuus 
tulee rakennettavaksi moottoritien€. Rakenta-
misp€€t•ksi€ hankkeen toteuttamisesta ei ole 
tehty. Valtatien  25  yleissuunnitelman  mukaan 
ensimm€isess€ rakentamisvaiheessa peruspa-
rannetaan tiejakso Vesitorni-Muijala yksiajo-
rataisena tien€, suorat tonttiliittym€t karsitaan  ja 
tiejakso  varustetaan liikennevaloin. Osuus Suur-

Iohjankatu-Vesitorni  rakennetaan kaupunki-
moottoritieksi. Samalla parannetaan  Suur/ohjan-
kadun  ja  Siuntiontien eritasol i ittym€t. Vesitorn  in 

 kohdalle rakennetaan eritasoliittym€.  Turku-Hel-
sinki  moottoritien toteutuessa osuudella Lievi•-
Lempola toimii Lempolan eritasoliittym€n  ja 

 Suu rlohjan eritasoliittym€n v€linen osuus 
sis€€ntulotien€ Lohjalle. 

Liikennem€€rien edellytt€ess€  on  esitetty 
kaupunki moottoritien jatkamista  Suurlohjanka

-dun  eritasoliittym€st€  Virkkalan etel€iseen eri-
tasoliittym€€n. Osuudelle tulisi rakennettavaksi 
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Kaavio taajaman tiejaksoista. 

kaikkiaan nelj‚ eritasoliittym‚‚: Uimahallin eri-
tasoliittym‚, Tynninharjun eritasoliittym‚, Virkka

-Ian  pohjoinen eritasoliittym‚  ja  Virkkalan etel‚i-
nen eritasoliittym‚. 

Toisen ajoradan rakentaminen  ja  liikenteen li- 
s‚‚ntyminen aiheuttavat meluhaittoja, joita  on 

esitetty torjuttavaksi meluvalleilla  ja -aidoilla. 
 Valtatie  25  kulkee l‚hes  koko suunnitteluosuu-

della pohjavesialueella. Tiesuolaus ja  onnetto-
muudet aiheuttavat pohjaveden pilaantumisris

-kin,  jota  varten tien luiskat suojataan.  Tynnin-
harjuntien yleissuunnitelmassa  on  esitetty uutta 
yhteytt‚ Virkkalan  ja  Lohjan keskustan v‚lille, 



Nopeusrajoitukset  1995. 

Kevyen liikenteen jarjestelyt  ja  valaistus  1 9&b.  
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Li,kenneonnettomuudet  1991-1 99b  erintojen 
 selitykset liitteess€). 

Lilkennemaarat  1 99b.  
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Havainnekuva Muijalan eritasoliittym€st€, yleissuunnitelma  

mik€ pienent€isi  Maksjoentien  kuormitusta. 
 Tien  varteen  on  esitetty  koko  osuudelle kevyen 

liikenteen v€yl€€ sek€ nelj€€ kevyen liikenteen 
alikulkuk€yt€v€€. Hanko-Karjaa  radan  kohdalle 

 on  esitetty  radan alittavaa risteyssiltaa.  Kalkki- 
tehtaan lopettamisen j€lkeen Tynninharjuntien 
jatkosuunnittelua ei ole k€ynnistetty. 

Lohjan liikenneturvallisuuden kannalta oleellisin-
ta  on  valtatien  25  parantaminen v€lill€ Virkkala-
Muijala. Ensimm€isen rakennusvaiheen toteut-
taminen rakentamalla kaupunkimoottoritie  Suur-

lohjankadun  ja Vesitornin  v€lille. Vesitornin eri-
tasoliittym€n ensimm€isen vaiheen toteuttami-
nen  ja Vesitornin eritasoliittym€n ja Muijalan v€-
lisen  osuuden perusparantaminen  on  kustan-
nuksiltaan mittava hanke. Mik€li hankkeen to-
teuttaminen viiv€styy, tulisi varmistua siit€, ett€ 
liikenneturvallisuuden kannalta kiireellisimm€t 
kohteet voitaisiin toteuttaa  jo  aikaisemmin. Val-
tatien molemmilla puolin  on  asuinalueita  ja  pal-
veluja, jotka aiheuttavat jalankulkijoiden  ja  py•-
r€ilij•iden riste€mist€ tasossa valtatien yli  jo  ra-
kennetuista kevyen liikenteen eritasoriste€mi-
sist€ huolimatta. Kevyen liikenteen v€yl€st•n 
t€ydent€minen  ja  mandollisten alikulkuk€yt€vien 
rakentaminen ennen valtatien  25  ensimm€isen 
rakennusvaiheen toteuttamista tulisi selvitt€€. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET  

- KVL:  6200-12600  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80-1 00 km/h 

 -  tien leveys/p€€llyste:  9.0  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

kaupun kiseudun  
selk€rankana  ja taajamarakenne  on  venynyt 
tienvartta seurailevaksi nauhaksi. Lohjan ydin- 
keskusta  j€€  noin kilometrin verran tien luoteis- 
puolelle, mutta suuri  osa  asumisesta  ja  ty•paik-
ka-alueista sijoittuu tien kaakkoispuolelle rauta-
tien tuntumaan.  Tie on  luonteeltaan ohikulkutie, 
mutta etenkin kaupungin koillispuolelle  on  nous-
sut runsaasti autoliikkeit€, huoltamoja  ja  muita 
palvelu-  ja  ty•paikka-alueita, jotka tukeutuvat 
valtatien liittymiin  ja  sekoittavat siten 
pitk€matkaisen  ja  kaupungin sis€isen liikenteen. 
Rinnakkais-v€ylist€  ja eritasoyhteyksist€  huoli-
matta my•s  osa  keskustan  ja  asuinalueiden v€-
lisest€ liikenteest€ ohjautuu valtatielle. 

Virkkalassa  tie  kiert€€ taajaman etel€ 
eik€  tie  liity ymp€r•iv€€n maank€ytt••n. 

 Ian  ja  Lohjan v€linen liikenne hoituu 
kantatiet€ eli nykyist€ paikallistiet‚  11121  
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2  Maantien  1186  liittym€  on  ilmeelt€€n ankea.  

Tieymp€rist•  

Tie  kulkee pitkin Salpaussel€n lakea. Eheit€ 
harjum€nnik•it€  on  paikka paikoin j€ljell€, mutta 
tien varteen levitt€ytynyt rakentaminen, kevyen 
liikenteen v€yl€t avoimine  ja  paikoin hyvin  le

-veine v€likaistoineen  sek€ soranotto ovat suu-
resti muuttaneet tiemilj••n ilmett€ ep€edulliseen 
suuntaan. Eritaso-  ja ramppij€rjestelyt  tekev€t 
tien ilmeen raskaaksi  ja  rakentaminen  j€€  nfl -

teess€  usein tien tasoa alemmas. Virkkalan 
kohdalla  tie on  siirretty Salpaussel€n etel€puo-
liseen viljelylaaksoon  ja  tielt€ avautuu kohtalai-
sen mukavia avomaisemia. Virkkalan etel€osal-
la monet suurj€nnitelinjat, muuntoasema  ja va-
rastoalueet  tekev€t tien€kym€n sekavaksi. Val-
tatie kokonaisuudessaan vaatii ymp€rist•n  pa

-rantam ista.  Erityisesti tulisi pyrki€ palauttamaan 
Salpaussel€n runsaspuustoinen  ja  sulkeutunut 
luonne. Muutamia n€kymi€ Lohjanj€rven  ja  kes-
kustan suuntaan tulisi vastaavasti avata. 

3  P€€sis€€ntuloliittym€ss€  tien reuna-alueet 
ovat j€sentym€tt•mi€. 

Helsinki-Turku  Vt  1  

- KVL:  9300-13700  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-1 20 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  9.0-1 4.0  m/AB  

Moottoritie kytkee Lohjan Helsingin seutuun. 
Salpaussel€n ylitys, maamerkin omainen rauta-
tiesilta  ja Myllylammet  muodostavat yhdess€ 
merkitt€v€n maisemallisen solmukohdan valta- 
tielle, mutta alueen ilme  on  pahasti rapistunut  ja 
sekavoitunut. Lohjanharjun moottorililkennetie 
(mt  1186)  toimii ramppina valtatielle  25  ja  enna-
koi samalla mandollista Turun moottoritien uutta 
linjausta Lohjan keskustan pohjoispuolitse. 

4  Tietila  on  tiivis  ja  linjaus kaunis (mt  1090). 

Saukkola -Lohja mt  1090  

- KVL:  1800  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5  m/AB  

Maantie toimii yhdysv€yl€n€ pohjoisista sivu- 
kylist€  ja haja-asutusalueilta  keskustaan.  Se  si-
vuaa Lempolan asuinaluetta, muuten tien etel€- 
p€€ on  rakentamatonta  ja  sit€ luonnehtivat ko-
meat harjum€nnik•t tien noustessa Salpausse-
l€lle. Vesitorni kohoaa maamerkkin€ valtatien 

 25  liittym€ss€.  Tien  ilme  on  hyv€, tietila kapea 
eik€ erityisi€ maisemah€iri•it€ ole. 

Lohja -Sam  matti mt  1070  Karstuntie 

- KVL:  2700  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.5  m/AB  
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5 Tie on kumpulleva  ja  ymp€rist• rehev€€. V€li- 
kaista kaipaa paikoin istutuksia.  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Karstuntie  on  p€€yhteys  Lohjan keskustasta 
Roution asuinalueelle  ja  edelleen luoteispuolen 
sivukyliin. Roution l€nsipuolella Paloniemess€ 

 on  kyl€m€ist€  asutusta, koulu, sairaala  ja  van-
hainkoti. Roution suunta  on  yksi kaupungin  p€€

-kasvusuuntia  ja sen  asema kaupunkirakentees
-sa  k€y entist€ keskeisemm€ksi,  jos  valtatie  1:n 

 suunniteltu linjauksen muutos toteutuu.  Huden- 
salmen etel€puolella kantakaupungissa  Kars-
tuntie  jatkuu katuyhteyten€ ydinkeskustan kaut-
ta valtatielle  25.  

Tieymp€rist€  

Tie  kulkee Lohjanj€rven rantamaisemissa  ja  on 
 ymp€rist•lt€€n  arvokas. Hiidensalmessa  ja sen 
 pohjoispuolelta avautuu j€rvin€kymi€  ja  tiet€ 

reunustaa paikoin rehev€ rantapuusto. Palonie
-men  l€nsipuolella  tie  kaartaa kauniisti kalliose-

l€nteen reunaan tukeutuen  ja  samalla avautuu 
hyvi€ n€kymi€ viljelymaisemaan.  Tie on  maas-
ton mukaan ilmeikk€€sti kumpuileva, mutta ke-
vyen liikenteen v€yl€  on  levitt€nyt tieaukkoa. 
Koulun vaiheilla  on  tien€kym€€  h€iritsevi€ avoi-
mia varastopihoja  ja hoitamattomia  tien reunoja. 
Karstun suunnalta keskustaa l€hestytt€ess€  tie 

 rytmittyy  luontevasti erityyppisiin jaksoihin  ja 
porttikohdat Palolanden  kaupan kohdalla  ja Hii-
densalmessa  ovat selke€t. 

Virkkala-Inkoo mt  112  

- KVL:  600  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  8.5  m/AB  

Tie  toimii yhdysv€yl€n€ Virkkalasta  ja  valtatielt€ 
 25  Inkoon suuntaan etel€€n. Virkkalaan liittyv€ 

tiejakso halkoo avointa, kumpuilevaa viljely- 
laaksoa, jossa suurj€nnitelinjat  ja viljavarasto 

 erottuvat silmiinpist€vin€. Maantie  1130  liittym€ 
vaikuttaa avoimella pellolla maisematekij•ist€ ir -
ralliselta. 

Kivenlahti-Virkkala mt  1130  

- KVL:  1400  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0  m/AB  

Tie  yhdist€€ Virkkalan Lappersin kyl€€n  ja  edel-
leen Siuntion kirkonkyl€€n.  Sen  ilme  on  maa-
seutumainen  ja pienipiirteinen. Tien€kymiss€ 

 vuorottelevat laajat viljelylaaksot  ja tienvartta 
 reunustavat tilakeskukset pihapuustoineen, eri-

tyisi€ ongelmakohtia ei ole. 

Lohja-Siuntio mt  116  

- KVL:  2400  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0  m/AB  

Tie on  yhdysv€yl€  Lohjalla Siuntion kirkonky-
l€€n. L€nsip€€ss€ tien etel€puolelle  j€€  teolli-
suusalueita, pohjoispuoli  on  rakentamaton  ja 
mets€irien.  It€€n ment€ess€  tie  asettuu  Munk

-kaanojan viljelylaakson  laitaan, tiukasti kallio-
sel€nteen reunaan tukeutuen,  haja-asutusta  on 

 jonkin verran. Ilmeelt€€n Lohjan puoleinen  tie- 
jakso  on  suoraviivainen  ja neutraali.  Teollisuus-
alueen kohdalla kevyen liikenteen v€yl€ avoi

-mine  v€likaistoineen  levitt€€ tietilaa  ja  lis€€ 
j€ykk€€ vaikutelmaa. Salpausselk€ kohoaa te-
hokkaana p€€tteen€. 

Tynninharjun mt  1074  

- KVL:  6900  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  10.0  m/AB  



6  Valtatie kulkee harjulla l€pi kaupungin.  

7  Virkkalan etel€osalla tien ilmett€ seka voittavat suurj€nnitelinjatja muuntoasema.  (Vt  25) 
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10 Asemanseutu on  uudelleen kehittym€ss€ toimivaksi alakeskukseksi. 

Noin  100  metrin mittainen  tie  yhdist€€ valtatien 
 25  Virkkalantiehen  ja  on  Lohjan etel€inen  si-

s€€ntuloliittyrn€.  Ymp€rist•€ leirnaavat liikera-
kennukset  ja harjum€nnik•n j€€nteet.  Sis€€n- 
tulon  ilme  on  turhankin tavanomainen  ja  sit€ tu-
lisi ymp€rist•nhoidolla kohentaa. 

Lohjansaaren  pt 11087  

- KVL:  1300  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  5.5  rn/Os,  AB 

Tie  johtaa valtatielt€  25  ja  Virkkalan etel€osasta 
Kirkniemen teollisuusalueelle  ja  edelleen  Loh

-jansaareen,  jossa  on  haja-asutusta  ja loma- 
rakentamista.  Tien  etel€p€€t€  leimaavat rauta-
teiden alikulut  ja Kirkniemen pistoraiteen  varsi. 
Suuret teollisuuslaitokset pys€k•intialueineen 
ovat tiemaisemassa hyvin hallitsevia  ja  ymp€ris-
t• viel€ rakennustoiminnan  alla ja  keskener€i-
nen. Kirkniemen j€lkeen  tie  jatkuu rehev€n 
mets€isen€  ja pienipiirteisen€. 

Kirkniemen  Pt 11088  

- KVL:  300  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0  m/AB  

Noin puolen kilometrin mittainen  tie on  yhdys
-v€yl€ Lohjansaaren paikallistielt€ Virkkalan kaa-

vatieverkkoon.  Sen kaakkoispuolta  rajaavat 
omakotitalot, luoteispuoli  on  avointa peltoa.  Tie 
on  kapea, ilmeelt€€n pienimuotoinen eik€ erityi-
si€ ymp€rist•h€iri•it€ ole. 

Vappulan  Pt 11119  Vappulantie 

- KVL:  700-1000  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0-7.0  rn/Os,  AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  kiert€€ lenkkin€ Virkkalasta Vappulan kyl€n 
kautta Lohjalle. Etel€p€€ palvelee Virkkalan l€n- 
tisten asuinalueiden p€€raittina  ja  sit€ ymp€r•i - 
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Tiekuvauskartta (Merkint• len  selitykset liitteess‚).  

v‚t  p‚‚asiassa omakotitaloalueet, tiell‚  on 
 myƒs suoria tonttiliittymi‚. Vappulan kyl‚  on  ra-

kentunut peltojen ymp‚rƒimille mets‚isille har-
janteille  ja  se  hahmottuu selv‚sti erillisen‚ koko-
naisuutena.  Tien  varressa  on  nauhamaista  asu-
tusta, tilakeskuksia  ja  koulu. Vappulan  ja  Lohjan 
v‚li  on  l‚hes rakentamatonta mets‚taivalta, jo-
hon kuitenkin yleiskaavassa  on  osoitettu run-
saasti pientaloalueita. Lohjan puoleisessa p‚‚s-
s‚ tien varressa  on  omakotitaloalueita  ja  hie-
man  sen  etel‚puolella sairaala. 

Tieymp‚ristƒ 

Tieymp‚ristƒ  muodostuu eriluonteisista jaksois-
ta. Virkkalassa tien‚kym‚‚ leimaavat rakenne-
tut, osittain keskener‚iset alueet, maasto  on 

 alavaa rantatasannetta  ja  n‚kym‚‚ hallitsevat 
etel‚puolen suuret teollisuuslaitokset. Vappulan-
lahteen avautuva viljelylaakso erottaa Vappu  Ian 

 kyl‚n muusta taajamasta, kunnon j‚rvin‚kym‚‚ 
ei avaudu. Tiet‚ rajaava kartanomiljƒƒ  on  hieno 
maamerkki Vappulaan noustessa. Kyl‚n ilme  on 

 pienimittakaavainen  ja  herkk‚. Siit‚ Lohjalle joh- 

tava mets‚osuus  on  ilmeelt‚‚n ehyt, pieniplir-
teinen. Vappulantie  on  kokonaisuutena mielen-
kiintoinen  ja  vaihteleva  ja  erityisesti Vappulassa 
tulisi tien pienimittakaista ilmett‚ vaalia. 

Virkkala-Lohja  pt 11121  Vanha Virkkalantie-
Maksjoen  tie  

- KVL:  6200-10300  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p‚‚llyste:  8.0  m/AB 

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Vanha kantatie  on  Virkkalan  ja  Lohjan yhdist‚v‚ 
p‚‚v‚yl‚, jonka varteen Virkkalan taajama  on 

 levitt‚ytynyt pitk‚n‚ nauhana. Aikaisemmin tiet‚ 
k‚ytt‚nyt pitk‚matkainen liikenne ohjautuu nyt 
valtatiet‚  25  Virkkalan it‚puolitse, mutta kau-
punkiseudun sis‚inen liikenne  on  tiell‚ vilkasta. 
Virkkalan liikekeskus sijoittuu tien etel‚p‚‚h‚n 

 ja  on  melko tehokkaasti rakennettu  ja  pieni- 
alainen. Liikekeskuksen  ja  Lohjan v‚lill‚ tiet‚ 
reunustaa nauhamainen pientaloasutus, joitain 
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rakentamattomia peltoalueita  j€€  tien kaakkois- 
puolelle. Lohjalle tuloa leimaavat tienvarren lii-
kerakennukset. 

Tieymp€rist•  

Tie  seurailee Salpaussel€n suuntaa, mutta  har-
jumuoto  ei Virkkalassa ole kovinkaan voimakas, 
vaan tien ilmeen m€€r€€ ymp€r•iv€ rakentami-
nen. Virkkalan keskustassa tietila vaihtelee ka-
peista raittikohdista ylisuuriin  ja  heikosti j€sen-
tyviin aukioihin. Paikoitusj€rjestelyj€  ja  istutuksia 

 on  tehty, mutta ymp€rist•n viimeistely€  ja  j€
-sentely€  tulisi jatkaa  ja  tehostaa. Hangonradan 

koillispuolella, omakotiasutuksen reunustamalla 
jaksolla tien ilme  on  melko ehe€, muutamat 
avomaisernat rytmitt€v€t kulkua. Koilliseen 
ment€ess€ Salpaussel€n vaikutus voimistuu  ja 

 muutamat hyv€t puuryhm€t el€v•itt€v€t tien€-
kym€€.  Tien  loppuosalla  liikkeiden liian avoimet 
piha-alueet kaipaavat j€sentely€  ja  harjumaise-
maa korostavia lis€istutuksia.  

Lappers -Lohja  pt 11149  Myyryntie 

- KVL:  200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0  rn/sora 

Myyryntie  on  yhdysv€yl€ Lappersin  kyl€st€ 
Lohjalle. Rautatien kaakkoispuolelta alkava ylei-
sen tien osuus  on  mets€inen  ja  kapea, sora-
pintainen. Tiernilj••n ongelmakohtia ei ole. 

Karnaisten  pt 11151  

- KVL:  700  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5  rn/SOP,  AB 

Tie  johtaa Karnaisten kyl€st€  ja haja-asutus-
alueilta Lohjalle. Yleisilrne  on  maaseutumainen 

 ja  vaihteleva. Etel€p€€ss€  on  puuston  ja  raken-
tamisen tiiviisti rajaama raittijakso, joka toimii 
hyv€n€ porttina keskustaa l€hestytt€ess€.  Sen 

 pohjoispuolella avautuu viljelymaisemia  ja  hyv€- 
ilmeinen tilakeskus seisoo korneana rnaarnerk-
kin€ tien varressa. Edelleen pohjoiseen ment€-
ess€ tiemilj•€ sulkeutuu mets€iseksi, paikoin 
kasvaa jaloja lehtipuita  ja  tien varressa  on  har-
vaa nauhamaista asutusta. 

11  Tilakeskus  ja  komea tienvarsipuusto el€ v€it-
t€v€t n€kymi€. 

Lehmij€rvi-Vanhakyl€  Pt 11169  

- KVL:  600  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5  m/SOP,  AB 

Tie on  yhdysv€yl€ Lehmij€rvelt€  ja  Vanha- 
kyl€st€ valtatielle  25  ja sen  kautta Lohjalle.  Tie 

 kulkee harjum€nnik•n rajaamana Salpaussel€l
-l€,  pohjoisernpana  avautuu my•s pelton€kymi€. 

Laaja soranottoalue  on  ainoa merkitt€v€  tie- 
maiseman ongelmakohta. 

Lievi•n  pt 11193  

- KVL:  400  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0 -6.5/sora,  AB 

Tie  johtaa valtatielt€  25  kaakkoispuolisiin  pikku- 
kyliin  ja haja-asutusalueelle.  Valtatien etel€puo-
lella, rautatien varressa  on  teollisuutta, mutta 
tien ilme  on  s€ilynyt mets€isen€  ja  ehe€n€. 
Rautatien pohjoispuolella olevassa liittym€ss€ 
p€€tien suunta korostuu huonosti. Koilliseen 
ment€ess€  tie  laskeutuu Salpaussel€lt€ viljely- 
vy•hykkeelle, jossa avautuu vaihtelevia avomai-
semia.  Tien  varret pyrkiv€t voimakkaasti pusi-
koitumaan  ja  niit€ tulisi hoitaa raivauksin. 

Lohjan aseman  pt 11170  M€ntynummentie-
Ventel€ntie-Asemantie 

- KVL:  4800  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste: 8.0/AB  
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Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie on  yksi Salpaussel€n kaakkoispuolisten 
kaupunginosien p€€v€ylist€.  Se  kulkee rauta-
tien viert€  ja  tien varteen sijoittuu asemanseu

-dun  liikekeskus,  joka hiljaiselon  ja rapisturnisen 
 j€lkeen  on  viri€m€ss€  uudelleen toimivaksi ala- 

keskukseksi.  Tien  pohjoisosa toimii yhdysv€y-
l€n€ asemanseudulta valtatielle  25  ja sen  var-
teen  on  noussut asuinkerrostaloja  ja  jonkin ver-
ran liiketilaa. 

Tieymp€rist•  

Vanha rakennuskanta, rautatie  ja  paikoin komea 
puusto luovat asemanseudulle vahvaa paikan- 
henke€. Tiemilj••  on  monin kohdin liian v€lj€€ 

 ja  j€sentym€t•nt€ kentt€€, paikoin  on  tehty ym-
p€rist•n saneetausta. Pohjoisosalla  tie  puskee 
suoralinjaisesti yl•s Salpaussel€n laitaa, yleisil-
me  on  puustoinen  ja  sulkeutunut. Harjumaas

-tossa turhat  avo-ojat, tienreunojen  ep€m€€r€i-
nen levi€minen  ja ylileve€t liittyrn€t  erottuvat 
muuten ehe€st€ tien€kym€st€.  

12  Asemanseudulla tiemilj€€t•  on  jo  saneerattu, 
mutta my€s laajoja, j•sentym•tt€mi• kohtia  on 

 j•ljell•. 

lmmulan  pt 11173  Immulantie 

- KVL:  700  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:6.5 rn/Os,  AB 

Tie  tekee lenkin asemanseudulta maantien  116 
 varteen. Asemanseudun puoleista tiejaksoa ra- 

jaa pientaloasutus pensasaitoineen  ja  ilme  on  

kapea  ja  kodikas. Rautatien ylityksen j€lkeen 
seuraa rakentarnaton, maaston mukaan voi-
makkaasti mutkitteleva tiejakso. Haittulan  karta-
no  pihapuustoineen  luo hyv€n tiiviin tiemilj••n, 
jonka j€lkeen n€kym€t avautuvat  ja  tie  siirtyy 
viljelylaaksoon. Laakson reunaan noussut laa-
tikkornainen teollisuushalli parkkipaikkoineen  on 

 maaseutumaisemassa  vieras  ja  h€iritsev€ muu-
ten milj••lt€€n arvokkaalla tiell€. 

YMP‚RISTƒTEKIJ‚T 

 Pohjavesi  

Vedenhankinnalle  t€rke€ pohjavesialue  (I)  k€sit-
t€€  koko Lohjanharjun  alkaen Virkkalan koillis-
puolelta  ja  ulottuen Nummelaan saakka. Alueel-
le  on  useita pohjavedenottamoja harjun molem-
milla rinteill€. Joitakin vedenhankintaan soveltu-
via  (Il) ja  mandollisia alueita  (Ill)  sijoittuu Sal-
paussel€n molemmille liepeille.  Koko  Virkkalan 
koillispuolinen tiest• sijoittuu siis pohjavesialu-
eelle. 

Melu 
Valtatie  25  aiheuttaa monin paikoin meluon-
gelmia asumiselle  ja  kouluille. Selvityksess€ 
"Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist•n tila: 
Melu,  1994" on  melunsuojausta  ehdotettu kuu-
delle tiejaksolle: 

- 	Vt  25  (tiejakso  19)  Virkkalan etel€osa. 
Ehdotettu vallia  tai  kaidetta  tie  l€nsipuolelle  asu-
misen suojaksi. 

- 	Vt  25  M€ntynummi (tiejakso  21).  Ehdo- 
tettu kaidetta koulun  ja  asutuksen suojaksi tien 
etel€reunaan. 

- 	Vt  25  Perttil€ (tiejakso  22).  Ehdotettu ai- 
taa  ja  vallia tien etel€laitaan asumisen suojaksi. 

- 	Vt  25  Vesitornin  kohta (tiejakso  20).  Eh- 
dotettu kaidetta  ja  vallia tien molemmin puolin 
koulujen  ja  asumisen suojaksi. 

- 	Lohjan aseman  pt 11170,  tien koillisp€€ 
(tiejakso  1).  Ehdotettu aitaa tien molemmin puo-
lin asutuksen suojaksi. 

- 	Lohjanharjun  moottoriliikennetie mt  1186  
(tiejakso  1).  Ehdotettu kaidetta koulun kohdalle. 
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YHTEEN  VETO JA  TOIMENPIDETARPEET 

Lohjanseudun  erikoinen, pitk€ksi  nauhaksi  ye
-nynyt kaupunkirakenne  on  synnytt€nyt  varsin 

 raskaan tieverkon, jonka selk€rankana toimii 
valtatie  25.  Rinnakkaistie-  ja eritasoj€rjestelyist€ 

 huolimatta valtatiell€ sekoittuvat  ohikulkuliiken
-ne  ja  kaupungin sis€inen liikenne. Merkitt€vin 

 liikenneverkollinen  hanke  on  valtatien  1  suunni-
teltu jatko  moottoritien€  ja sen linjauksen  siirto 
l€hemm€s Lohjan keskustaa  Roution  pohjois-
puolelle. Toteutuessaan hanke muuttaa keskus-
tan  p€€l€hestymissuunnan  ja  samalla nykyinen 
valtatie  25 j€€  Muijalan  kohdalla  kaupunkiseu

-dun  sis€iseksi  v€yl€ksi.  Kaupungin kohdalla val-
tatie  25 on  tarkoitus rakentaa  kaupunkimoot-
toritietyyppiseksi. 

Tieymp€rist•n  p€€ongelmana  on  valtatien  25 
 raskas,  Salpaussel€n alleen  alistava  ilme.  Tien- 

varteen levitt€ytynyt  liikerakentaminen,  kevyen- 
liikenteen v€yl€t  ja ramppij€rjestelyt  ovat monin 
paikoin  levitt€neet tieaukkoa  ja h€vitt€neet har-
jum€nnik•n.  My•s  soranotto  on  rikkonut tien€

-kym€€. Ymp€rist•lt€€n  arvokkaita  tiejaksoja  l•y-
tyy pienimittakaavaisilta  paikallisteilt€  ja  maan-
teilt€  mm  Vappulasta, asemaseudulta, Palonie-
mest€  ja Lempolasta. Lohjanseudun  voimak-
kaat  maisemapiirteet,  Salpausselk€  ja  Lohjan- 
j€rvi, kirkko sek€  rehev€kasvuinen, kalkkipitoi-
nen  maaper€ ovat hyvi€ l€ht•kohtia  tiemaise

-mien  kehitt€miselle.  
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NUMMELA 

Asukkaita taajamassa  10 200.  

Maisemamaakunta:  
Etel€inen viljelyseutu-Kiskon-Vihdin j€rviseutu 

Yleiset tiet: 
Hanko-M€nts€l€  Vt  25 Han  gontie  

Paloj€rvi -Pori  Vt  2  Porintie 
Vesikansan  Pt 11195  Haapakyl€ntie-Vesikansantie  

Nummelan  Pt 11237  Asemantie  

Nummela-Kahilus  pt 11238  Meritie-Vihdintie 
Nummelanharju -Pietil€  Pt 11261  Ojakkalantie 
Nummelanharjun  Pt 11262  Honkatie  

1  Viistokuva Taajamasta. 

TAAJAMARAKENNE  JA MAANKAYTT•  

Nummela sijaitsee  I  Salpaussel€ll€, valtateiden 
 2  ja  25  risteyksess€, noin  35 km  Helsingin seu-

dulta luoteeseen. Hyvien tieyhteyksiens€  ja 
 Hangonradan  ansiosta Nummelasta  on  kehitty-

nyt Vihdin kunnan suurin taajama, mutta  hallin- 

nolliset  palvelut sijoittuvat edelleen Vihdin kir-
konkyl€€n. Toiminnallisesti Nummela kuuluu 
Lohjan kaupunkiseutuun, mutta suuntautuu 
my‚s p€€kaupungin suuntaan sek€ Vihdin kir-
konkyl€€n. Taajamarakenne  on  venynyt nauha-
maisesti Salpaussel€n kaakkoisrinteelle, miss€ 
rautatie  ja  En€j€rven alavat  ranta-alueet ovat 
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Kaavio  maank•yt‚st•  1995 (Merkint‚jen  selitykset liitteess•)  

rajoittaneet  laajentumista. Salpaussel‚n luoteis-
puolella  on  kaksi erillist‚ taajaman osaa: Veik-
koinkorven teollisuusalue  ja Hiidenrannan 
asuinalue.  Myƒs En‚rannan rivitalovaltainen 
asuinalue Porintien  (Vt  2)  it‚puolella  on  sek‚ 
taajamarakenteesta ett‚ maisematekijƒist‚ irral-
lisen oloinen satelliitti. Valtatiet  2  ja  25  halkovat 
taajamarakennetta. Liikekeskus ryhmittyy tiiviisti 
Meritien  ja  Vihdintien  (pt 11238)  risteyksen vai- 
heille.  Sen p‚‚kasvusuunta  on  Meritien  varres-
sa etel‚‚n. Koulut, terveysasema  ja  vanhusten 
palvelukeskus sijoittuvat liikekeskustan laidoille. 
Hiidenrannassa  ja Lankilassa  on  omat ala-as-
teensa.  Teollisuus-  ja  tyƒpaikka-alueet  on  keski-
tetty Veikkoinkorven lis‚ksi rautatien varteen 
Hiidenm‚keen  ja  Ojakkalantien  (pt 11261)  alku-
p‚‚h‚n. 

KAAVATI  LAN NE  

Vihdin yleiskaava  1986.  
Nummelan koillisosien  ja Ojakkalan osayleis

-kaavaehdotus, n‚ht‚vill‚  1996. 
N ummela-Hiidenranta-Haakkoinmaa-Kopun

-maa-Veikkoinkorpi osayleiskaava  1983. 
 Nummelan etel‚osien osayleiskaavaluonnos 

 1996. 

Kaavoissa  on  varauduttu kasvattamaan Num-
melasta vuoteen  2010  menness‚ noin  13-
14000  asukkaan keskus, jonka palveluvarustus 
vastaa alimman kaupunkikeskusluokan palvelu-
ja. Kaavojen mukaan taajaman p‚‚kasvusuunta 

 on  sek‚ tyƒpaikka- ett‚ asuinrakentamisen 
osalta rautatien kaakkoispuoli  ja  valtatien  2 
l‚nsipuoli.  Myƒs Veikkoinkorvessa  on  osin  to- 
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Arvokohteet  sek€ pohja vesialueet (Merkint•jen selitykset liitteess€). 

Hiidenrannalla  on  vanhaa kyl€asutusta  ja teolli
-suulla valtatien  2  varressa. Rautatie kulkee taa-

jaman etel€reunassa. Huomattavin vesist• 
taajamakuvassa  on  viljelyalueiden ymp€r•im€ 
En€j€rvi keskustan kaakkoispuolella. En€j€rven 
viljelyaukea  on  per€isin  jo  keskiajalta. Harjun 
pohjoispuolelta el€v•itt€€ laaja Hiidenvesi, joka 
kuitenkin  j€€  tien€kymiss€  piiloon. 

Salpaussel€n laitamilla vuorottelevat kallio -mo-
reenisel€nteet ja  viljelykset. Harjun molemmilla 
reunoilla  on  hienompia lajitteita lievealueena. 
Paikallistie  11237 on  vanha keskustaa halkova 
v€yl€, joka edelleen  on  keskeinen kauppakatu 

 ja  jonka varteen Nummelan asema sijoittuu. 
Paikallistie  11261  jatkuu keskustasta it€€n En€-
j€rven kulttuurimaiseman pohjoisreunaa seura-
ten. 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
l€hdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ymp€ris
-t€t:  

1. Osuusliike  Auran  liiketalo  (110) 
2. Vesikansan viljelymaisema  ja  Vuorelan koulu- 
koti  (112)  

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ymp€rist€t:  
3. I  maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet 

 (9.02) 
4. Kopun  kartano ymp€rist•ineen  (9.25) 
5. Nummelan asemanseutu  (9.26) 
6. H€rk€l€n kyl€(9.27)  
7. Yl€stalon  ja  Ali-Lankilan  tilat  (9.28)  
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Kaavio taajaman  tiejaksoista.  

Valtakunnallisesti arvokas kohde Nummelan  tie- 
milj••ss‚  on  osuusliike  Auran tunktionalistinen 
lilkerakennus  1930-luvun lopulta. Salpaussel‚n 
pohjoispuolelle sijoittuu Vesikansan viljelymai-
sema  ja  siihen liittyv‚ Vuorelan koulukoti (Ra-
kennettu kulttuuriymp‚rist•,  1993).  

Seudullisesti  merkitt‚vi‚ kohteita tiemilj••ss‚ 
ovat  I  maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet, 
joita  on  j‚ljell‚ useissa eri kohdissa. Kopun kar -
tano ymp‚rist•ineen rajautuu valtatien  25  ja 
Hiidenveden  v‚liselle alueelle harjun pohjois-
puolella. Nummelan asemanseudulla  on  s‚ily-
nyt viel‚ vanhaa tiemilj••t‚ rikastuttavaa raken-
nuskantaa. Valtatien  2  it‚puolella, H‚rk•l‚n ky-
l‚ss‚  on  vanhaa rakennuskantaa, mutta kyl‚-
maisemaan  on  noussut my•s uutta taajama- 
maista asutusta. Yl•stalon  ja  Ali-Lankilan  tila- 

ryhm‚t sijaitsevat viel‚ taajamarakenteesta eril-
l‚‚n En‚j‚rven pohjoisreunalla vanhan kyl‚tien 
varressa (Helsingin seudun rakennuskulttuuri  ja 

 kulttuurimaisema,  1986).  

LIIKENNE VERKKO  

Liikenneverkon  rungon muodostavat ristikk‚in 
kulkevat, ohikulkutien luonteiset Hangontie  (vt 

 25)  ja  Porintie  (vt  2).  Sis‚inen liikenneverkko 
johtaa s‚teett‚isesti kohti Nummelan keskustaa 

 ja sen p‚‚v‚yli‚  ovat Salpaussel‚n suuntaiset 
Asemantie  (pt 11237),  Vihdintie  (pt 11238)  ja 
Ojakkalantie  (pt 11261)  sek‚ etel‚inen sis‚‚n-
tulotie Meritie  (pt 11238).  Nykyiset paikallistiet 
ovat suurelta osin entisi‚ p‚‚v‚yli‚, jotka  tie - 
oikaisujen vuoksi ovat j‚‚neet palvelemaan 
Nummelan sis‚ist‚ liikennett‚. 



Nopeusrajoitukset  1995.  

Kevyen liikenteen j€rjestelyt  ja  valaistus  1 99b.  
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NU MM  ELA.  

Liikenneonnettomuudet  1991- 1995 (Mk!fltQjfl 

selitykset liitteess€).  

Liikennem€€r€t  1995.  
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Vihdin tieverkko -ja  liikenneturvallisuussuunnitelma  1995,  ongelmat  ja  puutteet. 
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Vihdin tieverkko-  ja  Iiikennetui'vallisuussuunnitelma  1995,  ajoneuvo-  ja  kevytillkenteen tavoiteverk/ 
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JOUKKOLIIKENNE  

Linja-autoasema sijaitsee  Meritien  varressa 
keskustan tuntumassa. Linja-autojen paikallislii-
kennett€ ei Nummelassa ole. Muualle suuntau-
tuva linja-autoliikenne kulkee my•s taajaman si-
s€isill€ reiteill€. Linja-autoliikenteen p€€yhteydet 
ovat Nummelasta Helsinkiin, Lohjalle  ja  Vihdin 
kirkonkyl€€n. My•s H€meenlinnan suuntaan  on 

 pari  p€ivitt€ist€ vuoroa. Kunta  on  lis€ksi j€rjes-
t€nyt erikseen asiointia varten palveluvuoroja. 
Hyvink€€-Karjaa-rataosuudella  on  rautateitse 
tapahtuvaa tavaraliikennett€, mutta ei henkil•- 
liikennett€. 

TIEST‚‚N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Vihdin tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunni-
telman  tarkistaminen  1995.  
Valtatien  2  parantaminen Nummelan eritaso-
liittym€n kohdalla, tiesuunnitelma. 
Paikallistien  11238  parantaminen, rakennus- 
suunnitelma. 
Valtatien  2  ja  valtatien  25 eritasoliittym€n  paran-
taminen, yleissuunnitelma. 
Valtatien  2  parantaminen v€lill€  vt  1-Olkkala, 
tarveselvitys 1990.  

Vihdin tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunni-
telmassa  hankkeet  on  jaettu kolmeen kiireelli-
syysluokkaan.  I kiirellisyysluokan  hankkeena 
esitet€€n rakennettavaksi valtatien  2  ja Meritien 

 liittym€ eritasoliittym€ksi. Liittym€  on  Nummelan 
p€€sis€€ntulo Helsingin suunnasta.  I kiireelli-
syysluokan  hankkeena esitet€€n lis€ksi raken-
nettavaksi valtatien  2 rinnakkaistie  v€lille Num-
mela-Vihti kk.  ja sen  varteen kevyen liikenteen 
v€yl€.  

II kiireellisyysluokan  hankkeena Nummelassa 
esitet€€n rakennettavaksi valtatien  25  ja  Vihdin- 
tien liittym€ eritasoliittym€ksi.  Ill kiireellisyys

-luokan hankkeina esitet€€n valtatien  2  rakenta-
minen moottoritieksi v€lill€ valtatiel -valtatie  25 

 ja  siihen liittyen Lievi•n eritasoliittym€n rakenta-
minen. Eritasoliittym€ toimisi my•s  N ummelan 
etel€osan  yhteyten€ valtatielle  1.  Pillist€ntie  pa-
rannetaan Nummelan etel€iseksi sis€€ntulo- 
tieksi, jolloin  se  toimii yhteyten€ maantien  110  ja 

 keskustan v€lill€. Valtatien  2  it€puolelle esite-
t€€n rinnakkaistiet€ v€lille maantie  110-Numme- 

la.  Lis€ksi  I-Ill kiireellisyysluokkaan on  esitetty 
useita pienempi€ liikenneturvallisuustoimenpi-
teit€, kuten kevyen liikenteen v€ylien  ja alikul-
kujen  rakentamista. 

Valtatien  2  ja  valtatien  25 eritasoliittym€n  paran-
tamiseksi  on  laadittu yleissuunnitelma. Nykyisin 
eritasoliittym€ toimii yhdell€  rampilla.  Yleis- 
suunnitelman mukaan valtatien  25  ja  valtatien  2 
koillisnelj€nnekseen  rakennetaan rampit, jotka 
poistavat vasemmalle k€€ntymiset valtatielt€  2. 

Vihdintien  (pt 11238)  parantaminen taajama- 
tieksi  on  aloitettu vuonna  1995  ja  hanke valmis-
tuu vuonna  1997.  Vihdintiell•  Meritien  ja  Ojak-
ka/antien liittym€t  on  rakennettu kiertoliitttymiksi 

 ja  Lohjantien  liittym€  on  varustettu liikenne- 
valoin. Kevyen liikenteen turvallisuutta  on  pa-
rannettu keskustassa rakentamalla  Vihdintien 
suojateille keskikorokkeita. 

Nykyisi€ kevyen liikenteen yhteyksi€  on 
 t€yden netty siten, ett€ kevyen liikenteen v€yl€ 

kulkee molemmin puolin  Vihdintiet• Meritien  ja 
Kanervatien  v€lill€. Lis€ksi nykyist€ kevyen lii-
kenteen v€yl€€  on  jatkettu Veikkoinkorven alu-
eelle. Valtatielle  25 on  rakennettu kevyen liiken-
teen alikulkuk€yt€v€ Veikkoinkorven alueelle. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Nummela sijoittuu p€€tieverkkoon n€hden siten, 
ett€ taajamarakenne  on  osittain Nummelaa 
sivuavien valtateiden  2  ja  25  molemmin puolin. 

Hildenrannan  alue sijoittuu valtatien  25  pohjois-
puolelle. Alueen liikenne Nummelan keskustaan 

 on  j€rjestetty  X-liittym€n  kautta aiheuttaen 
turvallisuusongelman. Tieverkko-  ja  liikenne-
turvallisuussuunnitelmassa tasoliitym€  on  esitet-
ty korvattavaksi risteyssillalla. Hildenrannan alu-
een sijainti harjun vieress€  on  siten edullinen, 
ett€ alueen kevyt liikenne ohjautuu luontevasti 
nykyisen tasoliittym€n viereen rakennettuun 
alikulkuk€yt€v€€n. 

Veikkoinkorven  teollisuusalue sijoittuu my•s val-
tatien  25  pohjoispuolelle. Nykyisen  X-liittym€n 

 viereen  on  rakenteilla kevyen liikenteen alikul-
kuk€yt€v€. Ongelmalliseen tasoliittym€€n ra-
kennetaan p€€suunnan kanavointi samassa yh-
teydess€. My•hemmin  on  tarkoitus rakentaa 
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N  UMMELA. 

2  Valtatie, lentokentt€  ja  rakentaminen pirstovat Salpausselk€€. 

tasol  i ittym€ eritasol i ittym€ksi. 	 Sijainti kaupunkirakenteessa 

Lankilan  alue sijoittuu  Ojakka/antien  molemmin 
puolin valtatien  2  it€puolelle. Alueen ajoneuvo- 
liikenne  ja  kevyt liikenne keskustaan ohjautuu 
valtatien ali rakennetun risteyssillan kautta. 

En€rannan  alue sijoittuu valtatien  2  it€puolelle. 
Alueen liikenne keskustaan  on  j€rjestetty valta-
tien alittavan rautatiesillan kautta. Asuinalueelta 

 on  kuitenkin ajoyhteys Helsingin suuntaan Num-
melan p€€liittym€n kautta, joka samalla toimii  X

-liittym€n€. Liittym€n kanavointi  on  vireill€, sa-
malla liittym€ muutetaan  T-liittym€ksi  (En€ran-
nan  suunta suljetaan). 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET 

Hanko-M€nts€l€  Vt  25 Hangontie 

- KVL:  5300-7200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80-1 00 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  10.0  m/AB  

Valtatie kulkee ohikulkutien€ Salpausselk€€ pit-
kin  ja  v€litt€€ liikennett€ Nummelasta erityisesti 
Lohjan suuntaan. Veikkoinkorven teollisuusalue 

 ja Haakkoinrannan-Tuohivehmaan asuinalueet 
 j€€v€t tien luoteispuolelle, muu taajama kaak-

koispuolelle. Sis€€ntulo valtatielt€ tapahtuu 
p€€asiassa  Asematien  (pt 11237),  Vthdintien  (pt 
11238)  ja  Haapakyl€ntien  (pt 11195)  liittymist€. 
Valtatien varsi  on  l€hes rakentamatonta mets€- 
taivalta. Nummelan taajama  j€€  tielt€ piiloon 
eik€  tie  liity toiminnallisesti ymp€r€iv€€n maan-
k€ytt••n. Taajaman jakautuminen tien molem-
min puolin aiheuttaa kuitenkin runsaasti  poi

-kittaisliikennett€  tien yli. Salpausselk€  on  virkis-
tysalueena  merkitt€v€. 

Tieymp€rist•  

Tien  ilme  on  harjum€nnik•iden  rajaama  ja  sul-
keutunut. Valtatien  2  koillispuolella  tie  kulkee 
Salpaussel€n lakialueella, muualla korkealla 
harjun luoteisrinteell€ muinaisen Yoldianmeren  
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3 Tie  sivuaa keskustaa  En€j€tven  ranta  tasanteella  ku/k/en.  Rakennetun  a/ueen  rajaus  on  kesken
-tekoinen. (vt2) 

rantaterassille  sijoitettuna Liittym€t rytmitt€v€t 
kulkua, muutoin ilme  on  yksitoikkoinen.  P€€-
liittymi€  olisi syyt€ ymp€rist•nhoidolla korostaa. 
Hiidenveden suuntaan pilkottaa n€kymi€, joiden 
edest€ puustoa kannattaisi reilusti harventaa. 
Valtuustoaloitteessa  1994 on  esitetty opastetun 
n€k•alapaikan avaamista harjun laelta tien ete-
l€puolelta. Yhteys  sinne  olisi luontevinta raken-
taa nykyisilt€ lev€hdyspaikoilta. 

Paloj€rvi -Pori  vt  2  Porintie 

- KVL:  5300-8900  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80-100 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  13.5-14.5  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  kulkee it€isen€ ohikulkutien€ noin  0.5  kilo-
metrin p€€ss€ ydinkeskustasta. En€rannan 
asuinalue  ja  Ojakkalantien  (pt 11261)  varren 
ty•paikka-  ja asuinalueet (Lankila)  j€€v€t tien 
it€puolle.  Tie  palvelee liikennett€ Nummelasta 
Vihdin kirkonkyl€€n  ja  Helsingin seudulle. 

Liikenn•inti  keskustaan tapahtuu  Meritien  (pt 
11238)  liittym€n  kautta, valtatie ei muuten liity 
ymp€r€iv€€n maank€ytt•€n. 

Tieymp€rist• 

Porintien  kulkee maiseman koillis-lounaissuun-
taista perusrunkoa vastaan  ja rytmittyy sen 

 vuoksi maisemiltaan vaihtelevaksi tilasarjaksi. 
Etel€st€ tultaessa leimaa antavaa  on  maastoon 
jyrkk€piirteisyys  ja rikkonaisuus,  mik€ ilmenee 
tiemilj••ss€ monina kallioleikkauksina. Keskus-
tan kohdalla  tie  halkoo En€j€rven alavaa  ja 

 avointa rantatasannetta  ja  kohoaa sitten Sal-
paussel€n yli. Salpaussel€n pohjoispuolella  tie- 
milj••  koostuu mets€isist€ moreeniharjanteista 

 ja  niiden v€lisist€ viljelylaaksoista. 

Nummelan keskusta n€ytt€ytyy selv€sti valta- 
tielle, mutta keskustan pellolle rakentunut julki-
sivu  on  toistaiseksi keskener€inen  ja  sekava. 
En€rannan asuinalue  j€€  ik€v€sti tiet€ alemmas 
eik€ sovellu rantamaisemaan. Salpaussel€n 
kohdalla tiemilj••t€ hallitsevat m€nnik•t,  tie  te- 
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NUMM ELA. 

4  Sis€€ntulo keskustaan tapahtuu radanvartta seuraten  (pt 11237).  

kee  loven  harjun lakeen. Veikkoinkorven teolli-
suusalueen ilme tien suuntaan  on  tyydytt€v€. 

Nummelan  pt 11237  Asemantie 

- KVL:  4200 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  toimii noin kolmen kilometrin mittaisena  si-
s€€ntulotien€  Lohjan suunnalta keskustaan  ja 

 samalla lounaisten taajamanosien p€€v€yl€n€. 
Liittym€nseutu valtatielle  25 on rakentamatonta 
harjua.  Keskustaa kohden tultaessa tien molem-
min puolin  on  teollisuus-  ja toimitila-alueita, poh-
joispuolelle  j€€  my•s lentokentt€.  Sen  j€lkeen 
Rajanummessa seuraa mets€taival, jolla poh-
joispuoliset asuinalueet j€€v€t tielt€ sivuun  ja 
etel€puoli  on  yht€ toimitilarakennusta lukuun 
ottamatta rakentamaton. Rautatieaseman vai-
heilla  on  keskustan porttikohta, jonka j€lkeen 

tien pohjoisreuna  on keskustamaisesti  rakentu-
nut, etel€puolella kulkee rautatie. 

Tieymp€rist•  

Tien  ilmeess€  on  paljon parantamisen varaa. 
Liittym€ valtatielle  on neutraali  eik€ ilmenn€ taa-
jaman l€heisyytt€. Teollisuusalueiden reunusta-
ma tiejakso vaatii kokonaisvaltaista ymp€rist•n 
hoitoa. Nykyisell€€n ilme  on harjumaisemaan 

 sopimattoman avoin, piha-alueet j€sentym€t-
t•mi€  ja  ymp€rist•n viimeistelytaso heikko. 
Rajanummen mets€osuudella saataisiin avointa 
v€likaistaa istuttamalla tieaukko ilmeelt€€n ka-
peammaksi. Keskustan l€hestymisen tulisi n€-
ky€ tiemilj••ss€ paremmin. Aseman kohdalla  on 

 hyv€ keskustan porttikohta,  jota istutuksin  voisi 
viel€ korostaa. Keskustaan johtava suora  on  il-
meelt€€n hyv€  ja pohjoispuolen rakennusrivist• 
ilmeik€st€,  rautatien puolta tulisi siisti€  ja  sel-
keytt€€.  Tien it€osalla on  kes€ll€  1996  tehty  tie- 
ymp€rist•n saneeraus.  
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NUMM ELA.  

5 Tien  l€nsip€€ vaatII siistimist€  ja  selkeytt€- 
mist€  (pt 11237). 

6  Keskustajaksoilla  on  j€€nteit€ vanhasta  ra
-kennuskannasta  (pt 11237). 

Nummela-Kahilus  pt 11238  Meritie-Vihdintie 

- KVL:  10 000 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  8.5-10.0 m/AB 

7  Pihojen rajausta tulisi parantaa. 

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Paikallistie  on  Nummelan keskustan p€€v€yl€. 
Meritie  on sis€€ntulov€yl€ Porintielt€  (Vt  2)  ja 
sen  varteen sijoittuu linja-autoasema  ja  liike- 
rakennuksia. Liikekeskusta  on  mandollista laa-
jentaa entist€ enemm€n  Meritien  tuntumaan. 
Meritien, Asemantien  (pt 11237)  ja  Vthdintien  
risteys  on  selke€sti Nummelan ydinkeskustan 
keskipiste. Liikekeskus jatkuu  Vihdintien  etel€- 
p€€ss€, tien pohjoisosalla  on  julkisten palvelu-
jen keskittym€, johon kuuluu kouluja, p€iv€- 
koteja, ammattikurssikeskus  ja  terveyskeskus. 
Ojakkalantien  (pt 11261)  liittym€  on  merkitt€v€ 
liikenteellinen solmukohta. Hangontiehen  (vt  25) 

 rajoittuva tiejakso  on rakentamatonta harjua. 

Tieymp€rist€  

Tie  alkaa En€j€rven rantatasanteelta  ja  nousee 
loivasti Salpaussel€n laelle. Meritien  yleisilme 

 on  avoin  ja  v€lj€, sit€ leimaavat pelton€kym€t  ja 
 rakentaminen sijoittuu melko et€€lle tiest€. 

Porintien  (vt  2)  liittym€ tukeutuu mets€isen 
Huhdanm€en laitaan, mutta  on  ilmeelt€€n 
neutraali  ja  jopa huomaamaton. 

Vihdintiell€  tiemilj€€t€ leimaavat Salpaussel€n 
m€ntyvaltainen puusto  ja  rakentaminen, yleisil-
me  on  sulkeutunut  ja  tielinjaus suoraviivainen. 
Sis€€ntulojakso  Han  gontien  (vt  25)  liittym€st€ 

 on  varsin  luonteva.  Tien  loiva lasku ilment€€ 
keskustaan tuloa  ja  rakentaminen tiivistyy as-
teittain.  Vihdintien  parantaminen  on  aloitettu ke-
s€ll€  1996. 

Nummelanharju-Pietil€  pt 11261  Ojakkalantie 

- KVL:  1800-4500 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  kulkee Salpaussel€n kaakkoisreunaa seura-
ten  ja  yhdist€€ Ojakkalan taajaman  ja  Numme

-Ian.  Samalla  se on  Nummelan koillisten taa-
jamanosien p€€v€yl€.  Tien lounaisp€€ss€ on 

 ammattikoulu, p€iv€koti  ja  asuinalueita, Porin- 
tien  (Vt  2) alituksen  vaiheilla teollisuutta  ja  niiden 
j€lkeen Lankilan pientaloalue, jonka yhteydess€ 

 on  ala-aste  ja  p€iv€koti. Lankilan  ja  Ojakkalan  
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v€lill€ tieymp€rist• muodostuu maa-  ja  mets€-
talousalueista. 

Tieymp€rist•  

Tien  yleisilme  on  harjumainen, runsaspuustoi-
nen  ja  sulkeutunut. Lankilassa avautuu paikoin 
pelton€kymi€ kaakkoon kohti En€j€rve€. Ke-
vyen liikenteen v€yl€n v€likaista  on  Ojakkalan 

 puoleisella tiejaksolla avoin  ja  tieaukko  sen 
 vuoksi leve€. 

Valtatien alitus. Puutyhm€t rytmitt€v€t v€likais-
taa. 

Vesikansan  pt 11195  Haapakyl€ntie -Vesi-
kansan  tie 

- KVL:  100-1000  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0-7.0  m/sora,  AB  

Tie  kaartaa kaunIIsti harjun reunaa seuraten. 

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  yhdist€€  Hangontien  (vt  25)  luoteispuoleiset 
asuinalueet  ja  sivukyl€t valtatielle  ja  keskus-
taan. Valtatien etel€puolinen jakso  on  kaava- 
tiet€.  Haapakyl€ntie  on  luonteeltaan asuinalu-
een p€€raitti, jonka molemmin puolin  on  asuin- 
rakentamista  ja  tien pohjoispuolella koulu. Tuo-
hivehmaan l€nsipuolella tieymp€rist• muuttuu 
maaseutumaiseksi. 

Tieymp€rist•  

Valtatien liittym€n tuntumassa tien ymp€rist•  on 
 rakentamatonta,  m€nty€ kasvavaa harjua. Suuri 

korkeusero laskeuduttaessa asuinalueille luo te-
hokkaan sis€€ntulon. Asuinalueella tien ilme  on 

 tiivis, tiet€ rajaavat paikoin kuusirivit. Alueella ei 
toistaiseksi erotu selv€€ keskustaa. Tuohiveh-
maan kohdalla  tie  kaartaa kauniisti harjun reu-
naa noudattaen, puuryhm€t kehyst€v€t n€ky-
m€€  ja  tielt€ avautuu kohtalaisen hyvi€ avo- 
maisemia. Purouoma patoaltaineen erottuu sol-
mukohtana laakson pohjalla, aluetta voisi 
ymp€rist•nhoidolla viel€ korostaa. 

Nummelanharjun  pt 11262  Honkatie 

- KVL:  1800-4500  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 

 -  tien leveys/p€€llyste:  6.0  m/AB  

Noin puolen kilometrin mittainen  Honkatie  on 
 poikittainen yhteys  Hangontielt€  (vt  25)  Ojakka-

lantielie  (pt 11261)  ja  palvelee liikenn•inti€ 
Lankilanrinteen asuinalueelle.  Tie  puskee suo-
raviivaisesti yl•s Salpaussel€n reunaa, tieymp€-
rist•n yleisilme  on  mets€inen. 

YMP‚RISTƒTEKIJ‚T  

Pohjavesi 

Nummelan taajama-alue  on  suurimmaksi osaksi 
vedenhankinnalle t€rke€€ pohjavesialuetta  ja 

 my•s tarkasteltava tiest• sijoittuu p€€osin 
pohjavesial ueelle. 

Melu 

Ohjearvot ylitt€vi€ liikennemelum€€ri€ todettiin 
selvityksess€ "Uudenmaan yleisten teiden ym- 
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Tiekuvauskartta (Merkint•jen  selitykset liitteess‚).  

p•rist•n  tila: Melu,  1994"  seuraavilla tiejaksoilla: 

- 	 Asemantien  (pt 11237)  varsi. Selvityk- 
sess• ei alueelle ehdoteta toimenpiteit•. 

- 	 Vihdintien  (pt 11238)  varsi koulun koh- 
dalla. Selvityksess• alueelle esitet••n melu- 
aitaa. 

- 	 Ojakkalantie  (pt 11261)  etel•reuna  v•lil- 
l•  Juurakkotie-Juuritie.  Selvityksess• alueelle 
esitet••n meluaitaa. 

- 	 Hangontien  (vt  25) 	pohjoisreuna 
Kaikkilantien-Haulikkokujan  yl•puolella. Selvi-
tyksess• alueelle esitet••n melukaidetta. 

Kohteet ovat ymp•rist‚lt••n sellaisia, ett• hyvin 
toteutetut  ja  milj‚‚seen sovitetut mel uesteet 
ovat my‚s tiemaisemaa ajatellen hyv•ksytt•vis-
s•. Kunnan teett•m•n melututkimuksen mu-
kaan  vt  2:n  melu  on  merkitt•v• tekij• Laus-
tionpellon, Huhdanm•en  ja En•rannan  alueella. 

 Vt  25:n  melu ulottuu my‚s Lankilaan. 

YHTEENVETO  JA  TOIMENPIDETARPEET  

Nummela  on  kasvava keskus, jonka liikenne- 
verkkoon  on  suunniteltu huomattavia muutok-
sia. Meneill••n olevan keskustan tieremontin 
j•lkeen t•rkeimpi• toimenpiteit• ovat valtateiden 
liittymien parantaminen kanavoinnein  ja eritaso

-j•rjestelyin, my‚hemmin mandollisesti uuden 
etel•isen sis••ntulotien rakentaminen Lievi‚n 
liittym•st• valtatielt•  1.  Taajaman p••kasvu-
suunta  on  rautatien etel•puolella  ja  alueen k•yt-
t‚‚notto vaatii kaavatieverkon t•ydent•m ist•. 
My‚s Nummelan  ja  Vihdin kirkonkyl•n v•lisi• 
rinnakkaistieyhteyksi•  ja  kevyen liikenteen rei-
tist‚•  on  tarkoitus parantaa. Tieymp•rist‚n suh-
teen keskeisin toimenpide  on  meneill••n oleva 
keskustan kehitt•minen. Ymp•rist‚n hoitoa vaa-
tiva tiejakso  on  my‚s  Asemantien  (pt 11237) 

 etel•p••  ja Merit/en  (pt 11238)  varren uudisra-
kentamiselle tulisi luoda ehe• julkisivu  Porintien  

(vt  2)  suuntaan. T€rke€€ tiemaiseman hoitoa  on 
En€j€rven  kulttuurimaiseman s€ilytt€minen yh-
ten•isen•  ja  Salpaussel•n hoito runsaspuustoi

-sena  maiseman selk•rankana. 
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KAR KKILA.  

1  TEiiW  

Asukkaita  9 000.  

Maisemamaakunta: 
Kiskon-Vihdin j€rviseutu 

Yleiset tiet: 
Paloj€rvi -Pori  Vt  2  
Karkkila-  I  kkala mt  126  Pusulantie- Tammelantie  
Karkkila  Vihtij€rvi mt  133  He/sin gintie-Ahmoontie  
Karkkila-L€yli€inen mt  134  Hongistontie 
Vattolan  pt 11219  Vattolantie  
J€rvenp€€n  pt 11221  Tuorllantie-J€rvenp€€ntie  
Siikalan  pt 11225  
Vanj€rvi -Karkkila  pt 11201  Vihdintie 
Vanj€rvi-Ahmo  pt 11209  
Kyd€n  pt 11263 

1  Viistokuva  kaupungista. 
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Kaavio kaupungin  maank€yt•st€  1995  (Merkint•jen  selitykset liitteess€).  

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANKAYTT‚  

Karkkilan kaupunki sijaitsee Uudenmaan l€€nin 
luoteisnurkassa, valtatien  2  varressa noin  50 

 km:n et€isyydell€ Helsingist€. Kaupunki  on  syn-
tynyt H•gforsin ruukin ymp€rille Pyh€j€rven ran-
taan  ja  se on  luonteeltaan itsen€inen seutukun-
tansa keskus. Kaupungin keskeist€ asemaa ku-
vastaa my•s sivu  kyl ist€ s€teett€isesti  kaupun-
kiin johtava tieverkko, joka taajaman sis€ll€ jat-
kuu s€teett€isen€ katuverkkona kohti ruukinalu

-etta ja  kirkkoa, jotka muodostavat kaupunkikes- 

kuksen painopisteet. Taajamarakenne  on  vesis-
t•jen  ja harjumuotojen  vuoksi jakaantunut tei-
den varsille levitt€ytyviin sektoreihin.  Osa  asuin-
alueita  j€€  valtatien it€puolelle. 

Koulut, sairaala  ja  p€€osa muista julkisista pal-
veluista sijoittuu ydinkeskustan tuntumaan. 
Ahmoon kyl€ss€  on  oma ala-asteensa. Valtatien 
varteen syntynyt teollisuuskyl€  on  huomattava 
ty•paikkakeskittym€. 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkint€ len  selitykset liitteess•). 

KAAVATI  LAN NE  

Yleiskaava  1979.  
Keskinummen kaavarunko  1992.  
Asemanrannan osayleiskaavan  1994.  
Karkkilan maaseudun osayleiskaavan luonnos  
1993.  

Yleiskaava  on  osittain vanhentunut  ja  maan- 
k€ytt•€ ohjaillaan osayleiskaavoilla  ja  kaavarun- 
goilla.  Keskustan yleiskaavan tarkistus  on  k€yn- 

niss€.  Taajaman kasvusuuntia ovat reuna-alueet 
Ahmoossa, Haapalassa  ja  Vattolassa.  Lis€ksi 
Asemanrannan kaavarungossa  on  esitetty uusia 
kerrostaloalueita ydinkeskustan pohjoisosaan. 
Palvelut s€ilyv€t nykyisill€ paikoillaan. Uusia 
ty•paikkoja syntyy nykyiseen teollisuuskyl€€n  ja 

 huomattava ty•paikka-alueen laajennus  on 
 osoitettu valtatien it€puolelle Keskinummeen. 

Yleiskaavassa  on  esitetty  Pusulantien (mt  126)  
yhdist€mist€ valtatielle keskustan etel€puolitse. 
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Tien  tarpeefiisuudesta  on  olemassa erilaisia k€-
sityksi€  ja  tie on  ilmeinen uhka Karjaanjoen  her

-k€lle  ymp€rist•lle. Katualueita koskevia muutok-
sia ovat Valtatien oikaisu it€osiltaan sek€ Puu-
tarhakadun  rakentaminen yhdysv€yl€ksi He/sin-
gintien  ja  Pohjoisen sis€€ntulotien v€lille. 

KAUPUNKIKUVA 

Karkkilan kaupunkikuvassa sekoittuvat vanha  ja 
 uusi. Ruukin tehdasalueet  ja  niiden asuinkort-

telit kertovat kaupungin teollisesta perinteest€. 
Niiden lomaan  on  noussut uusia kerrostalokort-
teleita  ja  liikerakennuksia  ja  valtatien varteen 
uusia ty•paikka-alueita. Uudet omakotitalo-  ja 

 rivitaloalueet  ovat levitt€ytyneet kaupungin lai-
doille. Keskustan sis€€ntulov€yl€t ovat pitki€, 
suoraviivaisia  ja  suhteellisen tehokkaasti raken-
nettua  ja  luovat siten  varsin  kaupunkimaisen 
yleisilmeen. Kirkko hallitsee n€kymi€ ydinkes-
kustassa  ja  Nyhk€l€nharju,  Pyh€j€rvi  ja Kar

-jaanjoki  ovat tiemaisemassa t€rkeit€ luonnon- 
elementtej€. Valtatiet€ ohi ajavalle Karkkila 
n€ytt€ytyy l€hinn€ tienvarren teollisuuslaitok

-sina.  

MAISEMATEKIJAT  

Karkkilan kaupunkia rajaavat l€nness€ laajat 
moreeni-kalliosel€nteet. Kaupunkialue  on  levit-
t€ytynyt sel€nteen reunassa sijaitsevan Pyh€- 
j€rven rannoille.  Em.  sel€nteen  reunoilla kulke-
vat maantie  126  etel€€n Pusulaan  ja  Porintie  (Vt 

 2)  pohjoiseen. Kaupunki sijaitsee korkeiden 
sel€nteiden v€lisess€ laakossa kohoavalla ma-
talalla harjanteella, Karjaanjoen suulla. Maape-
r€ss€ vaihtelevat savikot sek€ sora-  ja  hiekka- 
alueet. Sijainti n€ytt€ytyy erityisen selv€n€ id€s-
t€ maantiet€  134  pitkin l€hestytt€ess€, jolloin 
laskeudutaan korkeaa rinnett€ kohti kaupunkia. 
Maantie  134  Karkkilasta Haaviston kyl€ri nou-
dattelee sel€nnealueen reunaa, jonka etel€puo-
lelle avautuu rikkonainen viljelylaakso. 

Laajimmat viljelyalueet avautuvat kaupungin 
pohjoispuolen savi-  ja  hietavy•hykkeell€  ja  ovat 
niinik€€n kallio-  ja  moreenim€kien pirstomia. 

 Suu rmaisemaa tarkastellen kaupunki sijoittuu 
vaihettumisvy•hykkeelle, jonka etel€puolella viI-
jelyalueiden osuus maisemakuvassa  on  huo-
mattavasti suurempi. 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viitaa 
l€hdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti merkitt€v€t rakennetut ymp€-
rist•t:  
1  Kirkko ymp€rist•ineen  (4) 
2  H•gforsin ruukinalue  ja  ty•v€enasuntoalu-
eet(5)  
3  Sudetin pientaloalue  (6)  

Paikallisesti merkitt€v€t rakennetut ymp€rist•t:  
4  Keskustan vanhat asuin-  ja  liikerakennukset  

Tarkasteltava tiemilj•• k€sitt€€ Karkkilan koh-
dalla my•s keskusta-alueen, jonka l€pi maantie 

 126  kulkee. Valtakunnallisesti merkitt€v€ kirkko, 
erillinen kellotapuli  ja  ymp€r•iv€ ki rkkotarha 
muodostavat kauppakadun p€€ss€ keskeisen 
maamerkin. H•gforsin ruukinalue sijoittuu kirkon 
l€nsipuolelle. Alueella  on  s€ilynyt vanhoja teh-
dasrakennuksia  1800-luvun alku-  ja  j€lkipuolis-
koilta  sek€ yhten€ist€ ty•v€enasutusta  1920-lu-
vulta. Alueeseen liittyy my•s Nahkion vesivoi-
malaitos vuodelta  1924.  Sudetin pientaloalue 

 taajaman it€puolella taas  on  kaavoitettu  1930- 
luvun lopulla tehtaiden ty•v€est•lle.  Sen  raken-
taminen alkoi  1930-  ja  40-lukujen vaihteessa. 
Alueella  on  s€ilynyt runsaasti alkuper€ist€ ra-
kennuskantaa (Rakennettu kulttuuriymp€rist•, 

 1993).  

Karkkilasta  on  tehty paikallisen rakennuskulttuu-
rin luettelointi, jossa  on  kuvattu runsaasti yksit-
t€isi€ keskustan rakennuksia. Kirkon l€hiymp€-
rist•ss€  ja  kauppakadun  varressa rakentamisen 
selk€ranka muodostuu vanhoista asuin-  ja  liike- 
rakennuksista (Karkkilan vanha rakennuskult-
tuuri,  1994).  
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Kaupungin arvokohteetja pohjavesialueet (Merkint€jen selitykset liitteess•). 

LIIKENNE VERKKO  

Kaupunkiseudun  p••v•yl•  on  valtatie  2,  joka 
ohikulkutien luonteisena kulkee kaupungin it•- 
osien halki. Valtatiet• pohjoisesta kaupunkiin 
saapuvan liikenteen jakajana toimii Tuorilan eri-
tasoliittym•  ja  etel•st• kaupunkiin saapuva lii-
kenne kulkee  Polarin  eritasoliittym•n  kautta. 

Muu  tie-  ja  katuverkko  johtaa s•teett•isesti liike- 
keskukseen  ja  palvelee sek• kaupungin sis•ist• 
liikennett• ett• yhteyksi• sivukyliin  ja  naapuri- 
kuntiin. Luonteenomaisia ovat pitk•t suorat ka-
tulinjaukset  ja  keskustassa eri liikennemuotojen 
j•sentym•tt‚myys. 
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Nopeusrajoitukset  1995. 	 Liikenneonnettomuudet  1991- 1995  (Merkint€jen  
selitykset liitteess•).  
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Kevyen liikenteen j•rjestelyt  ja  valaistus  1 
	

iikennem••r•t  1995.  
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Kaavio kaupungin tiejaksoista. 

JOUKKOLIIKENNE 

Matkahuolto  sijaitsee keskustassa  Huhdintien 
varressa. Karkkilassa ei ole linja-autojen paikal-
lisliikennett•. Palveluvuorot (tilataksit) kulkevat 
kaksi kertaa viikossa Pyh•j•rven ymp•ri  ja 
Kovelon-Hajakan  alueille. Pusulan  ja  Hyvink••n 
suuntiin kulkevat linja-autovuorot palvelevat 
Haapalan  ja Ahmoon  alueita. Rautateitse tapah-
tuvaa liikennett• ei ole. 

TIEST€€N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Karkkilan tieverkko-  ja liikenneturvallisuus
-suunnitelma  1990.  

Valtatien  2  parantaminen v•lill• Tuorila-Olkkala, 
rakennussuunnitelma  1995.  
Ahmo-Vihtij•rvi  maantien  133  parantaminen v•-
lill• Polari-Haavisto, rakennussuunnitelma  1995. 

 Maantien  126  parantaminen Lemmointien koh-
dalla. 
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Karkkilan tieverkko-  ja  liikennetuivallisuussuunnitelma  1990,  kevyen liikenteen tavoiteverkko. 

Valtatien  2  parannusty•t  on  toteutettu vuosina 
 1994-96.  Polarin ja Tuorilan eritasoliittymien  li-

s‚ksi  on  rakennettu kevyen liikenteen v‚yl‚ val-
tatien etel‚puolelle  ja  useita kevyen liikenteen 
alikulkuk‚yt‚vi‚ sek‚ melusuojauksia. Maantiel-
le  133 on  rakennettu kevyen liikenteen v‚yl‚  ja 

 maantien geometriaa  on  parannettu Haavistoon 
asti. Maantielle  126 on  laadittu kevyen liiken-
teen alikulkuk‚yt‚v‚‚ koskeva suunnitelma 
Lemmointien  kohdalle. Alikulkuk‚yt‚v‚  on  tar-
koitettu Haukkam‚en ala-asteen oppilaille, jotka 
kulkevat maantien toisella puolella sijaitseville 
Haapalan-Lemmoinm‚en-Pummim‚en asunto-
alueille. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Valtatien  2  parantaminen  on  poistanut p‚‚osan 
Karkkilan liikenneturvallisuusongelmista.  Polarin 
eritasoliittym‚n  etel‚puolelle tarvitaan jatkossa 
tasoliittym‚t korvaavia liittym‚j‚rjestelyj‚, joilla 
teollisuuskyl‚n liikenne erotetaan valtatien lii-
kenteest‚. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET 

Paloj•rvi -Pori  Vt  2  

- KVL:  4900-7000  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80-1 00 km/h  
-  tien leveys/p‚‚llyste:  8.5-9.5  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie on  luonteeltaan ohikulkutie, mutta kulkee 
kaupunkirakenteen l‚pi siten, ett‚  sen  it‚puolel-
le  j‚‚  kerros-  ja pientaloalueita.  My•s teollisuus- 
kyl‚ jakaantuu tien molemmin puolin  ja ty•paik-
karakentamisen p‚‚laajenemissuunta  on  valta-
tien it‚puolella. Poikittaisliikenne ohjautuu l‚hes 
kokonaan  He/sin gintien (mt  133)  uuden eritaso-
liittym‚n kautta, joka  on  my•s kaupungin p‚‚si-
s‚‚ntuloliittym‚. Pohjoisesta tultaessa ly -
hin reitti keskustaan  on  Tammelantien (mt  126) 

 liittym‚n  kautta. Molemmista sis‚‚ntulojakso 
ydinkeskustaan  on  noin  1.5  kilometrin mittainen. 
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Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie on yhdysv€yl€n€  valtatien it€puolisista kau-
punginosista keskustaan  ja  palvelee samalla  pi-
tempimatkaista  liikennett€ Ahmoon  ja Haaviston 

 kyliin  ja  edelleen Vihtij€rvelle. Valtatien puolei-
sessa p€€ss€  on  jonkin verran liikerakennuksia 

 ja kerrostaloalueita,  muualla ymp€r•iv€ maan- 
k€ytt•  on pientalovaltaista  ja  jatkuu nauhamai

-sena  aina Ahmoon kyl€€n saakka, jolla  on  oma 
koulunsa. 

4  Keskustan  sis€€ntulojakso  on  pitk€  ja  suora-
viivainen.  

TieymD€rist• 

Tieymp€rist•ss€  erottuu kolme erityyppist€ mai-
semajaksoa. L€nsip€€ss€  tie  ylitt€€ korkean  Te-
r€v€nsyrj€n  harjun jolloin tiemilj••t€ leimaavat 
harjum€nnik•t  ja  tielt€ avautuu pitki€ tiensuun-
taisia n€kymi€ kohti keskustaa. Harjun it€puolel-
la  on loivapiirteinen  harjun  lieve, jolle  on  levinnyt 
nauhamaista pientaloasutusta  ja  johon  on  rai-
vattu pieni€ peltokaistaleita. Ymp€rist•n ilme  on 
pienipiirteinen  ja tilkkumainen. It€isimm€n mai-
semajakson  muodostaa Ahmoon kyl€n poikki 
kulkeva pohjois-etel€suuntainen viljelylaakso, 

 jota  leimaavat avomaisemat  ja  laakson reuna-
kumpareille sijoittunut kyl€m€inen asutus.  Tie- 
n€kym€t ovat maaseutumaisia  ja  tasapainoisia. 
Tiet€  on  vuosina  1995-96  oikaistu, kevyen lii-
kenteen v€yl€€ rakennettu Ahmoon koulun 
suuntaan  ja harjulla  tehty pohjaveden suojaus. 
Selvityst€ laadittaessa ty•t ovat edelleen kes-
ken eik€ niiden lopullisia vaikutuksia tieymp€-
rist••n  tai  kaupunki-  ja kyl€kuvaan  ole viel€ 
n€ht€viss€. 

Karkkila -L€yli€inen mt  134  Hongistontie 

- KVL:  900-3000 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0 m/AB 

Tie  yhdist€€ pohjoiset sivukyl€t Karkkilan kes-
kustaan. Etel€p€€ss€ noin puolen kilometrin 
matkalla  tie  halkoo pientaloaluetta  ja  kohoaa 
harjun rinnett€, muualla tienvarsi  on  rakentama-
tonta, maastoltaan tasaista harjum€nnikk•€. 
Tien€kym€t ovat sulkeutuneita eik€ erityisi€ 
maisemah€iri•it€ ole lukuunottamatta pohjoi-
sempana tien varressa avautuvaa soranottoalu

-etta. 

Vattolan  pt 11219  Vattolantie 

- KVL:  300 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  5.5-6.5 m/sora 

Tie  seurailee Pyh€j€rven etel€rantaa  ja  toimii 
nauhamaisesti j€rven tuntumaan levitt€ytynel

-den  asuinalueiden p€€raittina.  Tien etel€laitaan, 
Karjaanjoen  varteen sijoittuvat H•gforsin teh-
taat. Tieymp€rist•ss€ vuorottelevat rakennetut 
alueet  ja  pienet peltotilkut, j€rvelle avautuu pai-
koin n€kymi€. L€nteen p€in maaseutumaisuus 
kasvaa  ja  tie  muuttuu pienipiirteisemm€ksi  ja 

 maaston mukaan mutkittelevaksi. Karjaanjoen 
ylitys  on  tien maisemallinen solmukohta. 

J€rvenp€€n  pi 11221  Tuorilantie -J€rvenp€€n
-tie 

- KVL:  600-900 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0-7.0 m/AB 

Tie  kiert€€ Pyh€j€rven pohjoispuolitse.  Sen  it€- 
p€€t€ leimaavat Saavajoen avoin viljelylaakso, 
jonka j€lkeen Tuorilassa tieymp€rist• tiivistyy il-
meelt€€n vaihtelevaksi kyl€raitiksi. Koulu erot-
tuu tiemaiseman maamerkkin€  ja  paikoin  tie- 
n€kym€€ el€v•itt€v€t komeat puuryhm€t. L€n-
teen p€in rakentaminen harvenee  ja  pelto- 
n€kymien osuus kasvaa,  tie  mutkittelee  vallat-
tomasti.  J€rvenp€€ss€ tiiviin€ ryhm€n€ tien - 
mutkassa  olevat tilakeskukset synnytt€v€t omin-
takeisen tiemilj••n. Pyh€j€rven yli avautuu eri-
tyisen komeita n€kymi€.  
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Tiekuvauskartta  (Merkin t€jen selitykset liitteess•). 

YMP‚RISTƒTEKIJ‚T  

Pohjavesi 

Laajin vedenhankinnalle t•rke• pohjavesialue 
 (I)  sijoittuu taajaman it•puoliselle harjulle p••-

osin valtatien  2  it•puolelle. Siihen liittyy kaksi 
vedenottoon mandollista pohjavesialuetta  (Ill), 

 toinen utottuen valtatien yli Karkkilan kirkon- 
seudulle  ja  toinen paikallistien  11225  etel•-
puoliselle sel•nteelle. Vedenhankinnalle t•rke• 
pieni pohjavesialue sijoittuu my‚s Pyh•j•rven 
luoteispuolelle. Pieni• mandollisia pohjavesi- 
alueita  (Ill)  sijoittuu viel• valtatien varteen pai-
kallistien  11209  risteyksen l•nsipuolelle sek• 
paikallisteiden  11225  ja  11223  v•liselle alueelle. 

Melu 

Ohjearvot ylitt•vi• liikennemelum••ri• todettiin 
selvityksess• "Uudenmaan yleisten teiden ym- 
p•rist‚n tila: Melu,  1994"  kolmella tiejaksolla 

valtatien varressa. Uusien tiej•rjestelyjen yhtey-
dess• ongelmat  on  hoidettu tiet• alentamalla  ja 
meluvalleilla.  Lis•ksi  Hongistontien (mt  134) al-
kup•• on  luokiteltu melualueeksi, mutta sille ei 
esitet• selvityksess• suojaustoimenpiteit•. 

YHTEEN  VETO JA  TOIM ENPIDETARPEET  

Karkkilassa  on  hiljattain tehty suuret tiesanee-
raukset valtatien  2  ja  Ahmoontien (mt  133)  osal-
ta. Liikenneministeri‚  on  vahvistanut seutu- 
kaavan, jossa valtatien  2 ohikulkuvaraus on 

 poistettu uusien tiej•rjestelyjen korvatessa vaih-
toehtona olleen it•isen ohikulkutien. Valtatie  2 

 tulee  t•ten  j••m••n nykyiselle paikalleen. Ohi-
kulkuvarauksen poistamisel  la on  merkitt•vi• 
vaikutuksia kaupungin kaavoitukselle  ja  valta-
tien  2  kehitt•miselle. Liikenteen n•k‚kulmasta 
keskeinen maank•ytt‚kysymys  on  valtatien l•hi- 
alueiden  ja  erityisesti it•puolen tulevaisuus.  Li-
s•rakentaminen  ei saisi johtaa kaupungin sis•i-
sen liikenteen  ja  valtatien pitk•matkaisen liiken- 
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teen sekoittumiseen. 

Kaavassa  varattu etel€inen ohikulkutie  Pusulan- 
tielt€  (mt  126) Pumminm€en  asuntoalueen ete-
l€puolitse, Karjaanjoen ylitt€en valtatielle  2 on 
maastollisesti  vaikea toteuttaa  ja  liittym€j€r-
jestely valtatielle  on  ongelmallinen. Etel€isen 
ohikulkutien paikka  ja  liittyminen valtatiehen on-
kin esitetty tieverkkoselvityksen yhteydess€ 
teollisuuskyl€n etel€puolelle, johon esitet€€n 
my•s uutta eritasoliittym€€. 

Kiireellisint€  olisi toteuttaa ydinkeskustan liiken-
neymp€rist•n parantaminen. Erityisesti  He/sin-
gintie  vaatii kevyen liikenteen v€ylien  ja  pys€-
k•innin  j€rjestely€. Kevyen liikenteen verkoissa 

 on ep€jatkuvuutta Ahmoon  ja  Tuorilan  alueilla. 

Ymp€rist•lt€€n  arvokkaita tiejaksoja  on mm 
Ahmoon  kyl€ss€ (mt  133, Pt 11029, pt 11263), 

 J€rvenp€€ss€  (pi 11221)  ja  Kannaksen-Nahkion 
suunnalla  (pt 11207). Tiemilj••n ongelmakohtia 
on  varsin  v€h€n. Valtatien  2  ilmett€ hallitsevat 
viel€ maavallit  ja  leikkausluiskat,  mutta istutus-
ten kasvaessa ilme pehmenee. S€teett€in tule-
vista suoraviivaisista sis€€ntuloteist€ olisi mah-
dollista kehitt€€ komeita puistobulevardeja. 
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KIRKKONUMMI 

Asukkaita keskustaajamassa  11 700.  

Maisemamaakunta: 
 Suomenlanden rannikkoseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki -Karjaa kt  51  Jorvaksentie 
Ingvaldsby-Westerkulla kt  50  Keh€  III  
Kirkkonummi-Upinniemi mt  1191  Up/nniementie 
Pikkala-Kirkkonummi  pt 11227  Overbyntie 
Vuohim€en pt 11229  Isosuontie 
B‚tvikin  pt 11241  B•tvikintie  
Kirkkonummi-Juusj€rvi  pt 11255  Volsintie 
Gesterbyn  pt 11269  Kirkkonummentie-Gesterbyntie  
Kirkkonummi-Jorvas  Pt 11253  Vanha Rantatie 
Tolsantie  pt 11246  Tolsantie 
Jorvas-Mankki  pt 11311  Masalantie 
Hirsalan pt 11277  Hirsalantie  
Porkkalan  pt 11247  Porkkalantie 
Hilan pt 11243  Eestinky/€ntie  

Kantvik -Biskopsb•le  pt 11245 

1  Viistokuva taajamasta. 
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Kaavio  maank€yt•st€  1995  (Merkint•jen  selitykset liitteess€).  

TAAJAMARAKENNE  JA MAANKAYTT‚  

Kirkkonummi sijaitsee kantatien  51  ja Turunra-
dan  varressa noin  25 km  Helsingist€ l€nteen. 
Taajamarakenne muodostuu useasta  osa-alu-
eesta, joista huomattavimmat ovat Kirkkonum-
men keskustaajama, rannikon tuntumaan sijoit-
tuva  Kantvik ja kantatien  varteen syntynyt Jor-
vas.  Lis€ksi teiden varsille levitt€ytynytt€  haja- 
asutusta  ja lomarakentamista  on  paljon. 

Keskustaajama  on  syntynyt rautatien varteen  ja 
sen taajamarakenne  sijoittuu  Bron  asuinaluetta 
lukuunottamatta  Jorvaksentien (kt  51)  pohjois-
puolelle. Ydinkeskusta  on  tehokkaasti rakennet-
tu  ja  alaltaan pieni. Rautatieaseman  ja  torin v€-
lille  on  muodostettu jalankulkukeskustaa. 

Rakentamattomana  s€ilytetty Jolkby•n laakso  ja 
 muut maastomuodot jakavat taajamaa siten, 

ett€ Gesterbyn kerrostalovaltaiset asuinal ueet 
keskustan koillisosassa  ja  Heikkil€n-Jolkbyn 
pientalovaltaiset alueet keskustan it€laidalla 
hahmottuvat erillisin€ kokonaisuuksina.  

Kantvik  sijaitsee noin  5 km keskustaajamasta 
 lounaaseen.  Sen  tunnusmerkkej€ ovat satama 
 ja  suuret teollisuuslaitokset Cultor,  Nokia  ja 

Gyproc  sek€ laitoksia palvelevat asuinalueet. 
Kantvikista l‚ytyv€t kaupalliset l€hipalvelut  ja 

 koulu.  Upinniementie (mt  1191)  yhdist€€  Kant-
vikin  keskustaan  ja  tien etel€p€€h€n sijoittuu 
my‚s Upinniemen varuskunta. 

Jorvas  on  syntynyt hyvien liikenneyhteyksien 
varaan noin  4 km keskustaajamasta  Helsingin 
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suuntaan. Alueella ei ole selv€€ taajamaraken-
netta, vaan  se  muodostuu teollisuuslaitoksista 

 ja  vaihtelevan ik€isest€ asuntokannasta. Kau-
pallisia palveluja  on  jonkin verran. 

KAAVATI  LAN NE  

Yleiskaavaluonnos  1991.  

Yleiskaavan jatkoty•st€ k€ynnistyi  1995  ja  tar
-kennettu  kaavaehdotus  on  hallinnollisessa k€-

sittelyss€. Kaavaehdotuksessa  on  osoitettu run-
saasti kasvualueita asumiselle  ja ty•paikkara-
kentamiselle  sek€ t€ydennyksi€ liikenneverk-
koon. Gesterbyntien  (pt 11269)  ja  Vanhan Ran-
tatien  (pt 11253)  v€lille  on  esitetty uusi yhdystie, 
koilliskeh€, jonka kautta maank€ytt€€ voidaan 
tuntuvasti tehostaa keskustan it€puolella Laaja- 
kall iossa.  Muita p€€kasvualueita ovat keskustan 
l€nsi-  ja lounaispuoli  ulottuen my•s kantatien 
etel€puolelle. T€t€ rakentamista tukemaan  on 

 osoitettu keskustaa l€nsipuolelta kiert€v€ keh€- 
v€yl€. 

Kantvikiin  on  varattu runsaasti uusia alueita 
teollisuus-  ja ty•paikkarakentamiseen ja  osoitet-
tu uusi yhdysv€yl€ Upinniementien (mt  1191)  ja 
Jorvaksentien (kt  51)  v€lille. Jorvaksessa kasvu 

 on  v€h€isemp€€, mutta jonkin verran asuin- 
rakentaminen sijoittuu  Masalantien  (pt 11311) 

 pohjoispuolelle  ja ty•paikkarakentamiseen  on 
 varattu lis€aluetta kantatien etel€puolelta. Keh€ 

 111:n  p€€st€  on  merkitty yhdystie Hirsalantie/le  
(pt 11277).  Kantatie  on  merkitty kaavaan 
moottoritien€ eritasoliittymineen. 

Keskustatoimintoja  on  tarkoitus laajentaa  Kirk
-konummentien  (pt 11269)  it€puolelle Jolkby‚n 

laaksoon.  Jorvaksentien (kt  51)  liittym€€n havit-
telee suuri automarket. 

TAAJAMAKUVA  

Keskustan taajamakuva  on  p€€osin uusiutunut, 
mutta keskiaikainen kirkko kohoaa yh€ monesta 
suunnista n€kymi€ hallitseva maamerk-kin€ 
Jolkby‚n laakson l€nsilaidalla. Toistaiseksi avoi-
mena s€ilynyt laaksomuoto  ja  sit€ id€st€ kau-
niisti rajaavat kallioharjanteet  ja  vanha  pap

-pilamilj••  luovat paikan henke€  ja tunnis-
tettavuutta. Ydinkeskusta  on  kerrostalovaltainen 

 ja radan  tuntumassa  on  ty•paikka-alueita. Reu- 

na-alueilla  on  vaihtelevan ik€ist€ pientaloasu-
tusta  ja  my•s maa-  ja mets€talousalueiden  mer-
kitys taajamakuvassa  on  edelleen huomattava. 
Jorvaksentie (kt  51) on  keskustan kohdalla neli-
kaistainen  ja  laaja eritasoliittym€ maisemassa 
hallitseva. Uusi liikerakennus toimii keskustan 
maamerkkin€  ja  porttina. Keskustan tien€kym€t 
ovat paikoin sekavia  ja  teollisuuslaitosten, 
paikoitusalueiden  ja huoltamoiden hallitsemia. 

Kantvikin taajamakuva  on  l€hi•m€inen  ja  met
-s€inen,  selv€€ keskipistett€ ei ole. Teollisuuslai-

tokset ovat alueen kiintopisteit€, mutta j€€v€t 
yleisilt€ teilt€ n€kym€tt•miin. 

Jorvaksessa  ymp€rist•€ hallitsevat tiest•, rauta-
tie  ja  muutamat suuret teollisuuslaitokset. Jon-
kinlaista keskustan tuntua  on  syntynyt  Jo,vak-
senkaaren  (pt 11277)  varteen, miss€ sijaitsee 
l€hikauppa, huoltamo  ja  ty•paikka-alueita, mut-
ta tiejakson ilme  on  j€sentym€t•n  ja  sekava. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkkonummen keskusta sijoittuu rannikkovy•-
hykkeelle tyypilliseen maisemaan,  jolle  luon-
teenomaisia ovat kallio-moreenisel€nteet  ja  nii-
den v€liin j€€v€t viljelyss€ olevat, usein muodol-
taan kapeat laaksopainanteet. P€€osa taajama- 
alueesta  on  rakentunut rautatien pohjoispuolella 
kohoaville moreenialueille. Vanhan it€-l€nsi-
suuntaisen p€€tien Suuren Rantatien eli Kunin-
kaantien linjaus  on  s€ilynyt p€€piirteiss€€n. 
Rantatien etel€puoliseen laaksoon  on  my•hem-
min rakennettu samansuuntainen kantatie  51.  

Laajin viljelymaisema levi€€ Kirkkonummen 
keskustan  ja kantatien  etel€puolella Estbyss€. 

 Sen  reunojen sel€nteet ovat lounaasta koilli-
seen suuntautuneita  ja  maantiet seurailevat 
p€€osin niiden reunoja. Kirkkonummen keskus-
tasta pohjoiseen johtavat paikallistiet  11255  ja 

 11269  taas sijoittuvat pienten jokilaaksojen reu-
noille. L€nsiosastaan tarkasteltava alue muuttuu 
pienipiirteisemm€ksi  ja vaihtelevaksi kalliopal-
jastumia, moreenia ja  hiekka-alueita k€sitt€-
v€ksi vy•hykkeeksi, joka p€€ttyy Pikkalanjoen-
laaksoon  ja  etel€ss€ meren rantavilvaan.  Ve-
denjakajina kohoavilla sel€nteill€  on  jonkin ver-
ran pienehk•j€ soita. Yksiif€inen soraharju ko-
hoaa keskustaajaman pohjoispuolella jokilaak

-son  reunassa. 
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Kaavio maisemarakenteesta (Merkint€jen selitykset liitteess•). 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
l€hdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ymp€ris -
t•t:  

1  Kirkkonummen kirkko ymp€rist•ineen  (29) 
2  Estbyn  kulttuurimaisema  (36) 
3  Suuri rantatie eli Kuninkaantie  (37)  

Seudullisesti  merkitt€v€t rakennetut ymp€rist•t:  
4  Getbergin  tila ymp€rist•ineen  (30) 
5  R‚n€sin huvila(22)  
6  Porkkalan tukikohdan hautausmaa  (23) 
7  LoviseLund  (17e) 
8  Hilab€ck(17f)  
9  L‚ngstrand  (17h) 
10  Gunnarsbyn  ƒngsdal  (17d) 
11  „verbyn  kulttuurimaisema  (31) 
12  Hindersbyn  kyl€  (44) 
13  Keskustan vanhat liike-  ja asuinrakennukset 

 (36)  
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Aivokohteet  ja  pohjavesialueet (Merkint€jen  selitykset liitteess•).  

14 Villa Mathildeberg (50) 
15 lngvaldsbyn  V€sterg•rd ja Osterg•rd  (51) 
16 Villa Dannebrog (48) 

Tiemilj‚‚n  keskeinen maamerkki  on  valtakun-
nallisesti arvokas keskiaikainen Kirkkonummen 
kirkko erillisine kellotapuleineen.  Sen  l€heisyy-
dess€  on  my‚s kirkkoherranpappila  1830-luvul-
ta. Keskustan etel€puolelle sijoittuu Estbyn kult-
tuurimaisema, johon kuuluu useita vanhoja  ra-
kennusryhmi€,  kuten Biskopsb€len kartanon  ra- 

kennukset, S€valsin klasissistinen  p€€rakennus 
 ja Fr€sarsin  p€€rakennus talousrakennuksi-

neen. Vanha Porkkalantie  on  s€ilytt€nyt p€€piir-
teiss€€n vanhan linjauksensa  ja sen  varrella  on 

 runsaasti vanhaa asutusta. Valtakunnallisesti ar-
vokas  on  my‚s p€€osin s€ilynyt Kuninkaantien 
eli Suuren Rantatien linjaus, joka tulee Siun

-hosta B‚len  kyl€€n, edelleen kirkonkyl€€n, josta 
 se  jatkaa Jorvaksen kautta Espoonlanden poh-

jukkaan (Rakennettu kulttuuriymp€rist‚,  1993). 
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Kaavio taajaman  tiejaksoista. 

Seudullisesti  merkittƒviƒ tiemilj„„ssƒ vaikuttavia 
kohteita  on  runsaasti, useimmat niistƒ vanhoja 
rakennuksia  tai  tilakeskuksia,  jotka sijoittuvat 
pƒƒosin Estbyn kulttuurimaiseman tuntumaan 

 tai  Kuninkaantien  varteen taajaman itƒpuolelle. 
 …verbyn ja Hinderbyn  kylƒ-  ja  kulttuurimaisemat 

sijoittuvat keskustaajaman vƒlitt„mƒƒn lƒheisyy-
teen  sen  itƒ-  ja lƒnsipuolelle.  Rautatie  ja kanta- 
tie  kulkevat niiden lƒpi  ja pirstovat kylƒmaisemat 

 osiin. Kirkkonummen keskustassa  on  my„s 
useita vanhoja asuin-  ja liikerakennuksia  (Lƒnti-
sen Uudenmaan rakennusten  ja  maiseman  kult-
tuurihistoriallinen inventointi).  

TIE  VERKKO  

Pƒƒtieverkon  muodostavat kantatie  51,  sen 
pohjoispuolinen rinnakkaisyhteys  pt 11227, 

11253  ja  11311  sekƒ nƒihin nƒhden poikittaiset, 
pohjois-etelƒsuuntaiset paikallistiet  ja  maantie 

 119.  Keskustaajamassa  kaikki pƒƒvƒylƒt ovat 
yleisiƒ teitƒ. Pƒƒsisƒƒntulovƒylƒ  on  Kirkkonum-

mentie  (pt 11269)  ja  muita pƒƒvƒyliƒ Overbyntie  
(pt 11227),  Gesterbyntie  (pt 11269)  ja  Vanha 
Rantatie  (pt 11253).  Kantvikin  pƒƒvƒylƒ Sokeri-
tehtaantie  sen  sijaan  on  kaavatie. 

JOUKKOLIIKENNE  

Linja-autoasema sijaitsee keskustassa, Kirkko-
tallintiellƒ, noin  400  metrin pƒƒssƒ rautatiease

-masta.  Helsingin suuntaan linja-autovuoroja kul-
kee noin  tunnin  vƒlein. Kirkkonummi sijaitsee 

 Helsinki-Turku-pƒƒradan varressa, Helsingin 
suuntaan junavuoroja kulkee noin  tunnin  vƒlein. 
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Nopeusrajoitukset  1995.  
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Kevyen  lIIkenteen  j•rjestelyt  ja  valaistus  1995.  

LIIk'enneonnettomuudet  1991-1995  (Merkint‚jen 
 selitykset liitteess•).  

iiennemaarat  I &&b.  
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oneuvolilkenteen tavoiteverkko 
O2O  

Valta-  tai  kantatie 

Seututie  

T€rke€  yhdystie 

Yhdystie  tai  t€rke€  
- 	 kaava-  tai  yksityistie 

\_‚‚‚ 	 TYL  

 

Kirkkonummen  tie  verkko-ja  liikenne  turvalllsuussuunnite/ma  1 99b,  ajoneuvollIKenteen  ta  voitevericic 
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Kevythikenteen tavoiteverkko  v.2020 

e 	 _________ 
 Nykyinen  kevyt$iikenteen vyI€  

Uusi  kevyenllikenteen vyI 

Kevythikenteen  asemaa  - - - 
	korostettava  toimenpiteilI 

Ke€ikenneverkon  osana  
toimrva v‚hƒliikenteinen  tie 

S  

P1k 	 ..  

V. 

,1 	
44;  

// 
1IrKKonummen  tieverkko-  ja  Iukenneturvallisuussuunnitelma  1996,  kevytliikenteen tavoiteverkko. 
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TIEST‚‚N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Kirkkonummen tieverkko-  ja liikenneturvallisuus
-suunnitelma  1996.  

Kantatien  51  parantaminen moottoritieksi v€lill€ 
Kirkkonummi-Kivenlahti, tiesuunnitelma  1994.  

Kirkkonummen tieverkko-  ja liikenneturvallisuus
-suunnitelmassa  on  hankkeet esitetty kolmeen 

toteuttamisvaiheeseen.  I  vaiheessa  on  ajoneu-
vollikenteen  hankkeista esitetty toteutettavaksi 
Espoonlanden  ja  Kirkkonummen (Munkinm€ki) 
v€linen moottoritie.  Sen  kustannukset ovat l€-
hes puolet kaikista tavoiteverkkoon sis€ltyvien 
toimenpiteiden kustannuksista.  I  vaiheen kevy-
en liikenteen hankkeena  on  esitetty  Gesterbyn

-tien  ja  Upinniementien  kevyen liikenteen v€yli€. 
 Il  vaiheessa  on  esitetty toteutettavaksi tieyhteys 

v€lill€  Vuohim€ki- Upinniementie, Kirkkonum-
mentien  parantaminen  ja  tieyhteyden paranta-
minen Veikkolan suuntaan.  Il  vaiheen kevyen lii-
kenteen hankkeina  on  esitetty  Porkkalantien  ke-
vyen liikenteen v€yl€€  ja  kevyen liikenteen v€y-
l€€ Lapinkyl€st€ Veikkolaan.  Ill  vaiheessa  on 

 esitetty toteutettavaksi keh€  111:n  parantaminen 
kaupunkimoottoritieksi v€lill€ Jorvas-Kaukiahti 

 ja kantatien  51  rakentaminen moottoritieksi v€lil-
l€ Munkinm€ki-Vuohim€ki. Kirkkonummen kes-
kustaajaman koillinen  ja lounainen keh€yhteys 
ja Pikkalan rinnakkaistieyhteys  on  esitetty toteu-
tettavaksi my•s  III  vaiheessa. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Kirkkonummella sattuneissa henkil•vahinko-on-
nettomuuksissa ei ole kasautumapisteit€, vaan 
onnettomuudet ovat jakautuneet tieverkolle mel-
ko tasaisesti. Ajoneuvoliikenteen  ja  kevyen lii-
kenteen verkon t€ydent€misen arvioidaan Kirk-
konummen tieverkko-  ja liikenneturvallisuus

-suunnitelman mukaan v€hent€v€n henkil•va-
hinkoon johtavia onnettomuuksia  15-20  %.  

Kirkkonummen kannalta t€rkein  ja kiireellisin 
 hanke, kantatien  51  parantaminen moottoritieksi 

Kivenlanden  ja  Kirkkonummen v€lill€, tulee mer-
kitt€v€sti parantamaan autoliikenteen palvelu- 
tasoa  ja  turvallisuutta. Kevyen liikenteen verkon 
kannalta t€rkein hanke  on  Gesterbyntien  kevy-
en liikenteen v€yl€n toteuttaminen. Kevyen lii-
kenteen tavoiteverkossa  on  pyritty j€rjest€m€€n 

hyv€t yhteydet rautatie-  ja  linja-autoasemalle. 
T€m€ tukee tavoitetta joukkoliikenteen suosimi-
seksi. Jalankulkijoiden  ja  py•r€ilij•iden turvalli-
suuteen tulisi kiinnitt€€ erityist€ huomiota koil-
liskeh€n  ja  Kirkkonummentien  suunnittelussa. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET  

Gesterbyn  pt 11269  Kirkkonummentie -Ges
-terbyntie 

- KVL:  630-10 800  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5-1 2.0  m/AB  

Sijainti taajamarakenteessa 

Kirkkonummentie-Gesterbyntie  on  Kirkkonum-
men keskustan p€€sis€€ntulov€yl€ sek€ etel€s-
t€ kantatielt€  ja Kantvikin  suunnalta ett€ pohjoi-
sesta Gesterbyn asuinalueilta  ja sivukylist€.  Tie 

 sivuaa tangenttiv€yl€n€ liikekeskusta  ja  sy•tt€€ 
liikenteen ydinkeskustaan Haagantien,  Kirkko

-tallintien  ja  •verbyntien  (pt 11227)  kautta. Kes-
kustan kohdalla tien it€puoli  on  rakentamatonta 

 peltoa  ja puistoaluetta,  mutta alueelle  on 
 rakentamispaineita,  jolloin  Kirkkonummentin  (pt 

11269)  luonne taajamarakenteessa muuttuu  ja 
 tie j€€  keskustan sis€iseksi p€€v€yl€ksi  ja 

l€pikulkureitiksi. 

Gesterbyss€  tie  kulkee asuinalueiden v€list€ si-
ten, ett€ it€puolella kohoaa tehokkaasti raken-
nettuja kerros-  ja rivitaloalueita ja  l€nsipuolella 
pientalovaltaista rakentamista. L€nsipuolelle  j€€ 

 my•s Gesterbyn koulukeskus. Gesterbyn poh-
joispuolella tieymp€rist• muuttuu maaseutumai-
seksi. 

Yleiskaavaluonnoksessa  esitetty koilliskeh€ tu-
lee liittym€€n  Gesterbyntiehen  (pt 11269)  Kyrk

-vallan ja Gesterbyn  asuinalueiden v€lill€. 

Tieymp€rist•  

Tiell€ voidaan erottaa viisi eriluonteista  tie- 
jaksoa: 
- 	Etel€inen sis€€ntulojakso 
- 	Keskustaa sivuava jakso 
- 	Pohjoinen l€hestymisjakso 
- 	Gesterbyn esikaupunkijakso 
- 	Kulttuurimaisemajakso 
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Etel€inen sis€€ntulojakso alkaa kantatien liitty-
m€st€  ja  ulottuu  Haagantien liittym€n vaiheille. 
Uusi liikerakennus tien l€nsilaidassa seisoo kes-
kustan maamerkkin€  ja  tielt€ avautuu n€kymi€ 
Jolkby•n laaksoon. Muuten tiemilj‚‚n ilme  on 

 monien ramppij€rjestelyjen  ja  tien suoraviivai-
suuden vuoksi  raskas ja  tekninen.  Tien  l€nsi- 
reunan mets€kaistat ovat merkitt€vi€ tien€ky

-m€n kehyst€ji€ ja  sitovat tiet€ ymp€rist‚‚ns€. 

Keskustaa sivuavalla jaksolla v€lill€  Haagantie-
Overbyntie  avautuu kauniita n€kymi€ yli Jolk

-by•n  laakson,  jota it€puoliset  kalliot reunustavat 
onnistuneesti. Kirkko kohoaa komeana maa- 
merkkin€ tien l€nsilaidalla  ja sen  ymp€rille  on 

 j€€nyt melko hyvin avointa tilaa. Vanhan  Ranta-
tien  (pt 11253)  liittym€  on  yksi taajaman kes-
kipisteit€, jonka asemaa voitaisiin tiemilj‚‚n hoi-
dolla nykyist€ enemm€n korostaa.  Overbyntien  
(pt 11227)  liittym€  on  pohjoisesta tultaessa te-
hokas porttikohta keskustaan  ja  kirkko kohoaa 
siin€ erityisen kauniisti tien€kym€n p€€tteen€. 
Lii kekeskuksen  jul kisivu Kirkkonummentien  
suuntaan  on  kohtalaisen yhten€inen, mutta etu-
alan paikoitusalueiden vuoksi rakentaminen ei 
rajaa tietilaa. Tiemilj‚‚t€ tulisi kehitt€€ taajaman 
keskustaa korostavaksi. 

2  Kirkko kohoaa komeasti tien€kym€n  p€€ t
-teen€. 

Pohjoinen l€hestymisjakso v€lill€  Kantohaka-
Overbyntie  (pt 11227) on  luonteeltaan siirtym€- 
jakso asuinalueilta keskustaan. Ymp€r‚iv€ 
maank€ytt‚  on  v€lj€€  ja  tiest€ irrallista.  Tie  seu-
railee edelleen Jolkby•n laakson reunaa  ja  it€€n 
avautuu n€kymi€, vesitorni erottuu maamerk-
kin€. Museon pihapiiri tien l€nsilaidalla el€v‚it-
t€€ tien€kym€€.  

3  Paikoituskent€t  pilaavat tiemilj••t€.  

Gesterbyn esikaupunkijaksolla tien€kym€€  lei-
maavat it€puolen kerros-  ja rivitaloalueet ja  tie- 
maisemassa  on  monia ongelmakohtia. Rivitalot 
j€€v€t ik€v€sti tien alapuolelle  ja  kerrostalojen 
autopaikat avautuvat liikaa tielle.  Tien  it€puolelle 
tulisikin kehitt€€ kunnon reunavy‚hykkeet istu-
tuksin  ja aitaamalla. L€nsireunan  yhten€inen 
puustokaista pit€€ tien€kym€€ koossa. 

Gesterbyn  pohjoispuolella alkaa kulttuurimai-
semajakso, jolla  tie on  hyvin mutkikas  ja  m€ki-
nen.  Tien  varressa  on  haja-asutusta  ja  piha- 
puustoa, v€lill€ avautuu n€kymi€ viljelyalueille. 
Jakso  on  nykyisell€€n maisemallisesti hyv€  ja 
sen pienipiirteinen  luonne tulisi s€ilytt€€.  

Helsinki -Karjaa  kt  51  Jorvaksentie 

- KVL:  8400-17 400  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  80-100 km/h 

 -  tien leveys/p€€llyste:  10.5  m/AB  

Sijainti taajamarakenteessa  

Tie on  luonteeltaan ohikulkutie  ja  se on  raken-
nettu korvaamaan noin kilometrin verran pohjoi-
sempana Kirkkonummen keskustan kautta kul-
kevaa Vanhaa Rantatiet€. Keskustaajama onkin 
p€€osin pysytellyt kantatien pohjoispuolella, 
mutta paineita taajamarakenteen laajentami-
seen tien yli  on  ja  erillisi€ taajamanosia  j€€ 

 kantatien  taakse  Bron, Tolsan ja Jorvaksen  koh-
dalla. Erityisesti Kantvikin alue aiheuttaa run-
saasti poikittaisliikennett€ kantatien yli. Kirkko-
nummen p€€liikennevirrat  kulkevat  Kirkkonum-
mentien  (pt 11269)  liittym€n  kautta, Jorvaksen  
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ja Tolsan liittym€t  sy•tt€v€t jonkin verran liiken-
nett€ asuin-  ja  ty•paikka-alueille. 

Tieymp€rist•  

Tien  ilme  on  monin paikoin huono. Keh€  111:n  ja 
 Kirkkonummen v€lill€  tie  sijoittuu alavaan, 

kosteapohjaiseen  ja pensoittuneeseen Tolsan
-joen-Sundetin murroslaaksoon. Huoltamot  ja 

ankeailmeiset ylikulkusiltat  ovat tiemaiseman 
maamerkkein€.  Tie  alistaa herkk€ilmeisen joki- 
uoman  ja suopainanteet. Keskustaajaman  koh-
dalla eritasoj€rjestelyt vaikuttavat  yl imitoitetuilta 
ja tiemilj••  kaipaisi lis€€ pehment€vi€ istutuk-
sia. Keskustan julkisivua tien suhteen hallitsevat 
teollisuuslaitokset, tosin uusi liikerakennus  Kirk-
konummentien  varressa pyrkii erotumaan kes-
kustan maamerkkin€. Keskustaajaman l€nsi-
puolella  tie  seuraa kauniisti mets€sel€nteen 
reunaa  ja  tarjoaa samalla mukavia n€kymi€ 
pohjoispuoliseen viljelymaisemaan. Vuohim€es

-t€  l€nteen  tie  kulkee kallioisella mets€sel€n-
teell€  ja sen  ilme  on  neutraali.  

asukkaiden lis€ksi tiell€  on  runsaasti ty•matka- 
liikennett€  ja  teollisuusalueiden raskasta liiken-
nett€.  Tien  tuntumaan  j€€  hajallaan olevia 
asuinalueita  (Bro, Brissas, Pitvij€rvi),  mutta itse 
tienvarsi  on  p€€osin rakentamatonta maaseu-
tua. 

5  Tielt€ avautuu hyvi€ avomaisemia. V€likaistaa 
voisi el€ v€itt€€ puuryhmill€.  

4 Tien  ilme  on  ankea  ja  rapistunut. 

Kirkkonummi -Upinniemi mt  1191  Upinnie-
mentie 

- KVL:  5800  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  10.0  m/AB  

Sijainti taajamarakenteessa 

Maantie  on  yhdysv€yl€ Kantvikista  ja Upinnie-
mest€ keskustaajamaan ja kantatielle.  Alueen 

Tieymp€rist•  

Tien  ilme  on  maaseutumainen.  Etel€st€ tultaes-
sa  tie on  pienipiirteinen  ja  maaston mukaan 
mutkitteleva Str•mbyntien liittym€n vaiheille 
saakka, jossa suuret teollisuuslaitokset erottu-
vat maamerkkin€. Paikallistien  11245  ja  Sokeri -
tehtaantien  v€lisell€ osuudella  tie  ylitt€€ suora-
linjaisesti linjattuna koillisesta lounaaseen kulke-
van, kosteapohjaisen laaksopainanteen.  Sokeri -
tehtaantien  liittym€  on  t€rke€ liikenteellinen  sol- 
m  ukohta,  jossa kerrostaloalueet antavat viitteen 
Kantvikin taajamasta, vaikka keskusta j€€kin 
maantielt€ sivuun. Liittym€st€ alkaen tien ilme 

 on  raskaampi  ja  kevyen liikenteen v€yl€ levitt€€ 
tieaukkoa. Djupstr•min tuntumaan  on  tien mo-
lemmin puolin noussut asuinrakentamista  ja  j€r-
velle avautuu tiemaisemaa rikastuttavia n€ky-
mi€.  Tie on  linjattu Totsanojan  laakson l€nsi- 
laitaa seuraillen  ja  avoimeen viljetylaaksoon 
avautuu kauniita avomaisemia. Muutoskohta 
tien siirtyess€ Jerikobackenin sel€nteelle  on  voi-
makas, samoin  tulo  ulos sel€nteen pohjoispuo-
telta, jossa avautuu pitk€ suora yli kantatien 
kohti keskustaa. Tielaitoksen tukikohdan vaiheil-
la ri nnakkaiset v€yl€t sekavoittavat n€kym€€. 
Huoltamo  j€€  syv€lle ramppien  alle.  
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Tien  yleisilme  on  melko neutraali, paikoin ras-
kaskin. Kevyen liikenteen v€yl€n levitt€m€€  tie- 
aukkoa tulisi tiivist€€ keskikaistaa  ja tienvartta 
istuttamal  la.  Upinniementiehen  liittyv€t paikal lis-
tiet  11243  ja  11245  ovat pienipiirteisesti maas-
ton mukaan sijoittuvia eik€ niiden tiemaisemas

-sa  ole merkitt€vi€ ongelmia. 

Pikkala -Kirkkonummi  pt 11227  €verbyntie 

- KVL:  580-6900  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5-7.0  m/•s,AB  

Sijainti taajamarakenteessa 

Kantatien  valmistuttua  €verbyntie,  entinen  Ku
-ninkaantie,  on  j€€nyt KirkFonummen keskus-

taajamasta B‚len  ja Bro€nin  kyliin johtavaksi 
v€yl€ksi.  Overby  hahmottuu tien varressa erilli-
sen€ keskustaajaman osana.  Isonsuontien  (pt 
11229)  kautta ohjautuu  €verbyntien it€osalle 
my‚s jonkin verran l€pikulkuliikennett€  kanta- 
tielt€ keskustaan. L€nsiosiltaan  tie on  maa-  ja 
mets€talousalueiden  ymp€r‚im€  ja sen  tuntu-
massa  on  my‚s paljon  haja-asutusta. It€p€€ toi-
mii keskustaajaman t€rkeimp€n€ it€-l€nsisuun-
taisena p€€v€yl€n€  ja  sy‚tt€€ liikenteen tien 
etel€laidassa olevaan liikekeskukseen. Koska 
suuri  osa asuinrakentamisesta ja  kouluista  j€€ 

 tien pohjoispuolelle,  on  poikittaisliikenne  tien yli 
vilkasta. €verbyntien  ja  Kirkkonummentien  (pt 
11296)  liittym€  on  merkitt€v€ liikenteellinen 
solmukohta. 

Tieymp€rist‚  

Tie on  s€ilytt€nyt perinteisen, maaston mukaan 
el€v€sti polveilevan linjauksensa  ja  on  ilmeel-
t€€n pienipiirteinen  ja rikas.  L€nnest€ tultaessa 
Bro€ndassa avautuu kauniita n€kymi€ pohjoi-
seen  ja  tiet€ reunustavat komeat kallioharjan

-teet. B‚less€  tie  ylitt€€ viljelylaakson  ja  rauta-
tien, perinteinen rakennuskanta  ja  komeat tien-
varsim€nnik‚t el€v‚itt€v€t n€kymi€. B‚lest€ 
Overbyhyn ulottuu mets€osuus, jolla n€kym€t 
ovat sulkeutuneita  ja tieaukko  on  p€€osin ka-
pea. 

Kvarnbyƒn  ylitys  on  merkitt€v€ tiemaiseman 
solmukohta  ja  silta  on  esitetty suojeltavaksi.  Tie 

 seuraa kauniisti sel€nteiden reunoja  ja  samalla 

6  Joen ylitys  on  tien solmukohta. 

etel€€n avautuu hienoja n€kymi€ yli viljely- 
laakson. Harjanteet  ja  rakennusryhm€t luovat 
tielle porttikohtia. Kevyen liikenteen v€yl€  on 

 synnytt€nyt paikoin jyrkki€  ja viimeistelem€tt‚-
mi€ luiskia ja  levitt€nyt tieaukkoa. 

Keskustaan  tulo  hahmottuu hyvin ymp€r‚iv€n 
maank€yt‚n tehostuessa asteittain.  Tien  mut-
kainen luonne  on  hauskasti s€ilytetty my‚s 
keskustajaksolla, vaikka tien ilme muuten  on  ra-
kennettu  ja  tehokas. Tieymp€rist‚n hoitotaso  on 

 hyv€. Kirkon suuntaan avautuu n€kymi€, mutta 
laajat paikoituskent€t hajottavat tietilaa  ja  niiden 
rajaus tien suuntaan  on  puutteellinen. 

€verbyntiell•  t€rkeint€ maiseman hoitoa  on  his-
toriallisen tiemilj‚‚n s€ilytt€minen pienimittakaa-
vaisena  ja  el€v€n€. Kvarnbyƒn kohtaa  ja kes-
kustajaksoa  voidaan korostaa tiemaiseman 
solmukohtina  ja  liiaksi avautuneita tien€kymi€ 
tiivist€€ istutuksin.  

Kirkkonummi -Jorvas  Pt 11253  Vanha  Ranta-
tie 

- KVL:  3100  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0  m/AB  

Sijainti taajamarakenteessa 

Pitk€n  matkan  liikenteen siirrytty€ kantatielle 
Vanha Rantatie toimii rinnakkaistien€, joka yh-
dist€€ Jolkbyn, Jorvaksen  ja Masalan siunnan 
ydinkeskustaan.  Tien  tuntumaan sijoittuu  Killin - 
m€en sairaala  ja Jolkbyn  koulu. Laajakallion  
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Tiekuvauskartta  (Merkintäjen selitykset liitteessä). 

alue tien eteläpuolella  on  Kirkkonummen  pää
-kasvusuuntia.  Perinteisellä paikallaan säilynyt 

kapea  ja  mutkainen  tie on  käymässä ahtaaksi  ja 
 suunnitellun koilliskehän tarkoitus onkin jakaa 

liikennettä laajemmalle. Killinmäen  ja Jorvaksen 
 väli  on  rakentamatonta maatalousaluetta. 

Tieympäristö  

Tiellä vuorottelevat avoimet laaksopainanteet  ja 
metsäiset kallioharjanteet. Jolkbyån  laakso  ja 

 siihen liittyvä Jolkbyn kartano puukujanteineen 
 on  arvokas maisemallinen  ja taajamakuvallinen 

solmukohta. Kirkkonummentien  (pt 11269)  liitty-
mä  on  keskustan tärkeimpiä liikenteellisiä sol-
mukohtia  ja sen  merkitystä tulisi ympäristön- 
hoidolla korostaa. 

Tolsantien  (pt 11246)  liittymään saakka  tie- 
ympäristöä leimaavat kallioharjanteet, rakenne-
tut alueet  ja metsäisyys. Vesitorni  kohoaa maa- 
merkkinä.  Tien  ilme  on  tiivis, jopa raittimainen, 
mutta asutus  jää  paikoin tiehen nähden  alas.  
Tolsantien  itäpuolella  tie  kaartaa kauniisti selän- 

teen  reunaa seuraten  ja eteläpuoleiseen  laak-
soon avautuu paikoin näkymiä. Sairaalan jäl-
keen  tie  ylittää ilmeeltään kohtalaisen eheän 
avomaiseman jäykän suoraviivaisella linjauksel-
la. Jorvaksessa tienäkymää rajaavat rivi-  ja 
omakotitalot ja metsäsaarekkeet.  Rautatien yli- 
tysta ja  Hirsalantien  (pt 11277)  liittymää  on  jär-
jestelty  uudelleen. Itäosallaan  tie  ylittää  Sunde - 
tin  laakson suopainanteen. 

Tiemaisemassa ongelmallisin  on  itäpään  suora-
linjainen  ja raskasilmeinen peltojakso.  Kevyen 
liikenteen välikaistaa voisi paikoin elävöittää 
istutuksin maiseman porttikohtia samalla koros-
taen. Jolkbyn kartanon  ja Jolkbyån  kohtaa tulisi 
hoitaa  ja  korostaa maisemallisena solmukohta-
na.  Tien  eloisa  ja pienipiirteinen  luonne tulisi 
säilyttää. 

Kirkkonummi-Juusjärvi  pt 11255  Volsintie 

- KVL:  2100  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.0  m/AB 
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Tien  eteläpää  on  käännetty yhtymään  Gester
-byntiehen  (pi 11269)  Gesterbyn  koulukeskuksen 

pohjoispuolella. Muutoskohdan tieympäristö 
koostuu rikkonaisista metsänreunoista  ja  suo-
pohjaisista puoliavoimista alueista  ja  yleisilme 

 on  vakiintumattoman  oloinen, lisärakentamista 
odottava. Pohjoiseen johtava vanha tiejakso  on 

 maaston mukaan polveileva, hajarakentamisen 
 ja  hyvän pihapuuston elävöittämä  ja  ilmeeltään 

hyvä. 

Tolsantie  pt 11246  Tolsantie 

- KVL:  1300  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.0  m/AB  

Tie  toimii yhdysväylänä kantatieltä  Vanhalle 
Rantatielle  (pi 11253). Se  kaartaa kauniisti ete-
lään avautuvan laakson reunaa seuraten, pai-
koin pienten rakennusryhmien  ja pihapuuston 

 tiivisti rajaamana. Kokonaisilme  on  herkkä  ja 
pienipiirteinen.  Rautatien alitus  on  andas  ja 
kantatien liittymän  ympäristö ilmeeltään ankea. 

Porkkalan  pt 11247  Porkka!antie 

- KVL:  1300  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.0  m/AB  

Tien  pohjoisosalla  linjausta  on  siirretty itään. 
Uusi osuus  on  sovitettu onnistuneesti maaseu-
tumaisemaan  ja  maaston muotoihin.  Tie  tukeu-
tuu hyvin maiseman reunoihin  ja  tarjoaa samal-
la vaihtelevia näkymiä pelloille, niityille  ja  tila- 
keskusten suuntaan. 

Hirsalan  pt 11277  Hirsalantie 

- KVL:  100-1 300  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  40-60 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.0-8.0  m/AB  

Tie  yhdistää rannikon tuntumassa olevat kylä- 
keskukset kantatiehen (kt  51)  ja  edelleen Van-
haan Rantatiehen  (pt 11253).  

Kantatien eteläpuoli  on  harvaan rakennettua 
maaseutua  ja tiemiljöö  enimmäkseen metsien 
rajaama, joitain peltonäkymiä avautuu. Suuri 
teollisuuslaitos laajoine pysäköintialueineen  hal- 

11  Tiemiljöön  ilme  on  sekava. 

litsee tienäkymää  ennen kantatielle tuloa.  Kan
-tatien  liittymä  ja sen pohjoispuoli  ovat tiemaise-

miltaan ongelmajaksoja  ja  vaativat ympäristön- 
hoitoa. Varastopihat, jäsentymättömät pysäköin-
tialueet, kirjava rakennuskanta  ja  ympäristön 
yleinen sekavuus ovat silmiinpistäviä.  Vanhan 
Rantatien  (pt 11253)  liittymä  on  muutettu eri- 
tasoon. 

Vuohimäen  pt 11229  IsosuontIe 

- KVL:  500  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.5  m/Ös,  AB 

Tie  yhdistää kantatien (kt  51)  Överbyntiehen  (pt 
11227). Tie on  metsäinen  ja  ilmeeltään neut-
raali. Kantatien liittymän länsipuolella oleva kai-
liolouhos pilkottaa tielle, mutta ei erotu varsinai-
sena ympäristöhäiriönä. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohjavesi  

Vedenhankinnalle  tärkeä pohjavesialue  (I)  sijoit-
tuu keskustaajaman pohjoispuolelle paikallis-
tiestä  11255  länteen. Maantien  119  itäpuolelle 

 jää  pari  pieniä vedenhankintaan mandollisia 
pohjavesialuetta  (Ill),  samoin paikallistieden 

 11243  ja  11245  risteyksen tuntumaan. 

Melu 

Ohjearvot ylittäviä liikennemelumääriä todettiin 
selvityksessä "Uudenmaan yleisten teiden ym- 
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päristön  tila: Melu,  1994"  neljällä tiejaksolla: 

- 	Överbyntien  (pt 11227)  itäosalla 
- 	Vanhan Rantatien  (pt 11253)  länsipäässä 
- 	Volsintien  (pt 11255)  itäosalla 
- 	Gesterbyntien  (pt 11269)  eteläosalla 

Yhdellekään tiejaksoista ei selvityksessä esitetä 
melunsuojaustoimenpiteitä. 

Päästöt 

Ohjearvot ylittäviä hiilivety-  ja  hiilimonoksidi- 
määriä  on  todettu  Jorvaksentiellä (kt  51)  Helsin-
gistä  Kirkkonummentien  (pt 11269)  liittymään 
saakka. (Uudenmaan yleisten teiden ympäristön 
tila: llmanlaatu,  1994).  

YHTEEN  VETO JA  TOIMENPIDETARPEET  

Kirkkonummi  on  nopeasti kehittyvä keskus, jos-
sa myös tieverkkoon  on  tulossa muutoksia. 
Moottoritien jatkaminen Kirkkonummelle asti pa-
rantaa entisestään yhteyksiä Helsingin suun-
taan  ja kehämäisillä yhdysväylillä  on  tarkoitus li-
sätä taajaman sisäisen liikenteen toimivuutta. 
Keskustaa kehitetään jalankulkualueena, mutta 
hajanaisesta taajamarakenteesta johtuen myös 
autoliikenteen osuus tulee jatkossakin säily-
mään suurena. 

Tieympäristön ongelmakohtia  ovat 
- 	Kirkkonummentien  (pt 11269)  raskas  

ilme 
- 	Gesterbyntien (pI  11269)  suhde rakennet- 

tuun ympäristöön 
- 	Kantatien (kt  51)  rapistunut  ja  keskustan 

kohdalla ylileveä ilme 
- 	Hirsalantien  (pt 11277)  pohjoispään  seka- 

va ilme 

Miljööltään  arvokkaimpia tiejaksoja ovat entisen 
Suuren Rantatien, nykyisen  Överbyntien  (pt 
11227)  ja  Vanhan Rantatien  (pt 11253)  kirkkoon, 
Overbyn jokilaaksoon  ja Jolkbyn  kartanoon liitty-
vät osuudet. Kauniit  ja herkkäilmeiset  viljely- 
maisemat ovat monilla tiejaksoilla merkittävin 
maisemaelementti. 
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TUUSULAN KESKUS, HYRYLÄ 
Asukkaita  16 200.  

Maisemamaakunta: 
 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki-Tuusula-Hyvinkää kt  45  Tuusulanväylä -Hämeentie 
Hyrylä-Skäldvik mt  148  Kulloontie 
Maantiekylä-Sipoo mt  152  Kulomäentie 
Hyryä-Järvenpää mt  145  Järvenpääntie  
Nurmijärvi-Hyrylä mt  139  Nahkelantie 
Myflykylän  pt 11463  Myllykyläntie 
Ruotsinkylän  pt 11467  Maisalantie  
Lahelan  Pt 11465  Lahelantie 
Simonkylä-Hyrylä  Pt 11556  Vanha Tuusulantie 
Korsontien  pt 11468  Korsontie  
Hyrylän itäväylän  pt 11466  Tuusulan itä väylä 
Fallbackan  pt 11589  Fallbackantie  
Tuusula-Kerava  pt 11610  Tuusulantie 
Rantatie  pt 11609  Rantatie 
Paijaa-Järvenpää  Pt 11591  Paijalantie 
Rusutjärven  pt 11479  Rusutjärventie  

1  Vllstokuva taajamasta. 
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Kaavio maankäytöstä  1995  (Merkintöjen  selitykset liitteessä). 
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TAAJAMARAKENNE  JA MAANKÄYTrÖ  

Tuusulan kunnan keskustaajama Hyrylä sijait-
see Tuusulanjärven eteläpäässä, kantatien  45 

 varressa, noin  30 km  Helsingistä pohjoiseen. 
Yhdessä  4 km  idempänä olevan Keravan  ja  8 
km  pohjoisempana olevan Järvenpään kanssa 
Hyrylä  on  osa  pääkaupunkiseudulta alkavaa lä-
hes yhtenäistä taajamaketjua. Liki puolet hyrylä-
läisistä käy töissä pääkaupunkiseudulla  ja  noin 

 1/5  naapurikunnissa.  Toisaalta taas pohjoisem-
paa tullaan töihin Tuusulaan. 

Parina viime vuosikymmenenä keskustaajama 
 on  osaltaan ottanut vastaan pääkaupunkiseu-

dun kasvupaineet  ja  kokenut nopean raken-
tamisvaiheen, joka jatkuu edelleen. Taajama- 
rakenne  on  tiestön varsille laajalle levinnyt, ha-
janainen  ja  keskeneräinen. Liikekeskus sijaitsee 
tieverkon solmukohdassa Tuusulanjärven etelä-
kärjessä  ja  on  melko yhtenäinen  ja  alaltaan sup-
pea. Keskustaa ollaan kehittämässä  1991  jär-
jestetyn suunnittelukilpailun pohjalta. Työpaikka- 
alueet  on  keskitetty entisille soranottoalueille 
Nahkelantien (mt  139)  eteläpuolelle Ristikiveen 

 ja  Falibackantien  (pt 11589)  tuntumaan. Hyrylän 
itäiset asuinalueet kuuluvat kiinteästi Keravan 
kaupunkirakenteeseen. 

KAAVATI  LAN NE  

Yleiskaava  1989.  
Hyrylän osayleiskaava, laajenemissuunnat. Te-
keillä. 

Vuoteen  2010  tähtäävä yleiskaava  on  sisällöl-
tään vanhentunut. Esimerkiksi yleiskaavassa 
varatusta Hyrylän läntisestä ohikulkutiestä ol-
laan luopumassa, vaikka päätöksiä ei olekaan 
vielä tehty.  Tuusulanväylän (kt  45)  kunnos-
tuksen  vuoksi paineet taajaman kasvattamiseen 
tulevat entisestään voimistumaan  ja  siksi kun-
nassa  on  käynnistetty Hyrylän osayleiskaavan 
laatiminen.  Sen  erityisenä tavoitteena  on  tutkia 
taajaman mandollisia laajenemissuuntia. Kaa-
van aluerajaus käsittää säteeltään  4 km  ympy-
rän ydinkeskustan ympäriltä. 

Taajaman kasvusuuntia ovat keskustan koil-
lispuoli, Nummenkangas Paijalantien  (pt 11591) 

 varressa sekä Lahelan suunta. Osayleiskaa-
valuonnoksessa  on  osoitettu itäisen ohikulku - 

tien, Tuusulan itäväylän  (pt 11466)  jatko  Jär-
venpääntielle (mt  145).  Keskustan kasvu Paija

-Ian  ja  Lahelan suunnilla vaatii toimenpiteitä  jo 
 nykyisellään ongelmallisen  Nahkelantien (mt 
 139)  ja  Hämeentien  (kt  45)  liittymän  suhteen. 

TAAJAMAKUVA  

Nopean rakentamisen  ja  liikenneverkon  muu-
tosten jäljiltä taajamakuva  on  monin paikoin 
keskeneräinen  ja  vakiintumaton. Tiemaisemas

-sa  tärkeitä elementtejä ovat avoimet viljely- 
maisemat Tuusulanjoen laaksossa sekä Lahe

-Ian,  Rusutjärven  ja  Paijalan  suunnilla. Tuusulan- 
joen laakso  ja  Tuusulanjärven eteläpää  muo-
dostavat suurmaiseman solmukohdan. Tiestöltä 
avautuu näkymiä Rusutjärvelle, mutta Tuusulan- 
järvi  jää  Tuusulan puolella pääteiltä lähes näky -
mättömiin. Hyvää kylämäistä rakennetta  on  säi-
lynyt erityisesti Ruotsinkylässä  ja  Rusutjärvellä.  
Rantatien  (pt 11609)  varsi  on  historiallisesti  ja 

 miljööltään  arvokas kokonaisuus. 

Tuusulanväylä (kt  45) on  kunnostettu keskustan 
läpi kulkevaa väylää leventämällä. Ratkaisu  on 

 vaatinut voimakasta tieympäristön muokkaamis-
ta  ja  mm  meluesteiden  rakentamista. Korkeata-
soisen viimeistelyn ansiosta lopputulos  on  silti 

 varsin  hyvä  ja  tie on  saatu sovitettua taajaman 
osaksi. Kiertoliittymät korostavat Hämeentien  ja  
Kulloontien (mt  148)  liittymiä. 

MAISEMATEKIJAT  

Tuusulan keskustaajama Hyrylä  on  sijoittunut 
laajalle hiekkanummelle, jonka luoteisosassa  on 

 kapea soraharju Rusutjärven rannalla. Taajama- 
alue  on  kasvanut Tuusulanjoen viljelylaakson 
molempia reunoja etelän suunnassa sekä Tuu-
sulanjärven itärantaa pohjoissuunnassa. Etelän 
päätulotie kantatie  45  kulkee viljelymaisemasta 
erillään pienipiirteisen moreeni-savialueen läpi 

 ja  hiekka-alueiden poikki. Laajemmat avomaise
-mat  aukeavat tieltä vasta Hyrylän keskustan 

kohdalla  ja  erityisesti  sen  pohjoispuolella ennen 
Järvenpäätä. Tällä osuudella  tie  sijoittuu suh-
teellisen lähelle järven rantaa  ja  viljelymaiseman 

 keskelle. 

Hyvinkään suuntaan haarautuva kantatie  45 
 kulkee Hyrylästä pohjoiseen seuraten luotee- 

seen suuntautunutta hiekka-soraharjujaksoa. 
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Kaavio maisemarakenteesta (Merkintölen  selitykset liitteessä). 

Tuusulanjärven länsireunalla  levittäytyy suuri- 	Tuusulanjärven eteläosan suurmaisemalle  on 
mittakaavainen viljelymaisema,  jonka keskellä 	tyypillistä, että jyrkästi rajautuvat  ja  selkeät  se- 
kulkee paikallistie  11591  pohjoiseen. Viljelyalu- 	lännevyöhykkeet puuttuvat maisemasta.  Sel- 
eet  rajautuvat lännessä pienipiirteiseen savi- 	vimmät maiseman  osa-alueet ovat suurimmat 
moreenialueeseen. Tuusulanjärven itärannan 	viljelyalueet  järven rannoilla  ja  jokilaaksossa 
viljelymaiseman  jakaa kahteen osaan niinikään 	sen  eteläpuolella. 
rikkonainen  savi-moreenivyöhyke,  jolle  sijoittuu 
myös suuri suoalue Tuomalassa. Keravan suun-
taan haarautuva maantie  148  kulkee Hyrylästä 
metsäisen  ja  vaihtelevan vyöhykkeen läpi, jonka 
maaperä koostuu hiekka-  ja savimaista  sekä 
kalliopaljastumista. 
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Arvokohteet  sekä pohja vesialueet (Merkintöjen selitykset liitteessä). 
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ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
lähdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäris
-tät:  

1. Tuusulanjokilaakson  kulttuurimaisema  (97) 
2. Hyökkälän kylämaisema  (96) 
3. Hyrylän kasarmialue  (95) 
4. Tuusulanjärven  kulttuurimaisema  (94, 75)  

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ympäristöt:  
5. Tuusulan kirkonseutu  (7.09) 
6. Tuusulan pappila lähiympäristäineen  (8.10) 
7. Tuusulan kansanopisto  (7.11) 
8. Anttilan koetila  (7.14) 
9. Johannisbergin  kartano  (7.19) 
10. Amerin tehdasalue  (7.20)  

Tiemiljöössä  merkittävä valtakunnallisesti arvo-
kas kulttuurihistoriallinen alue  on  Hyrylän etelä-
puolella Tuusulanjokilaakson kulttuurimaisema. 
Siihen sisältyvät Johannisbergin kartanoalue 
sekä Ruotsinkylän vanha asutus, joka koostuu 
useiden eri tilojen rakennuksista. Alueella  on  li-
säksi seurantalo vuodelta  1910.  Vanhaa kylä- 
asumista edustavat Hyrylän keskustan koillis-
puolella olevat Klaavolan, Klaavon  ja  Saksan ta-
lot. Niiden läheisyydessä sijaitsee myös Hyrylän 
kasarmialue, joka  on  maan vanhimpia. Tiilisiä 
kasarmirakennuksia  on  säilynyt vuosisadan 
alusta kymmenkunta. 

Tiemiljöössä  merkittävä Tuusulanjärven itäran-
nan kulttuurimaisema  on  monipuolinen arvokas 
kokonaisuus, joka jatkuu Järvenpään puolelle. 
Yksittäisiä arvokkaita rakennuksia  on  runsaasti 
mukaan lukien useat taiteilijahuvilat sekä Tuu-
sulan että Järvenpään puolella (Rakennettu 
kulttuuriympäristö,  1993).  Osa  vanhasta tiestä 

 on  muodostettu museotieksi. 

Seudullisesti  merkittävä kulttuurihistoriallinen 
kohde  on  tiemiljöössäkin  näkyvä Tuusulan kan-
sanopisto kunnan pohjoisrajalla. Anttilan koetila 
puolestaan sijoittuu Tuusulanjärven länsirannal

-le  tarkasteltavan tiejakson varteen. Amerin teh-
dasalue sijoittuu Tuusulan eteläisen sisääntulo-
tien varteen (Helsingin seudun rakennuskult-
tuuri  ja  kulttuurimaisema). 

Myös paikallisesti merkittävät Tuusulan kulttuu-
rihistorialliset kohteet käsittävän inventoinnin 
Kulttuurimaisema  ja  rakennettu ympäristö  on 

 laatinut Mikko  Härö  vuonna  1988.  Sen  mukaan 
arvokasta rakennuskantaa  on  erityisesti Tuu-
sulanjärven itärannalla rantatien varrella, Hyry-
län alueella sekä Ruotsinkylässä. Myös  Rusut-
järventien  varrella sekä Tuusulanjärven länsi-
rannalla  on  vanhaa kyläasutusta. Kantatien  45 

 varteen sijoittuu muutamia tilakeskuksia Maan-
tiekylässä sekä katkelmia vanhasta Hämeen- 
tiestä (Kulttuurimaisema  ja  rakennettu ympäris-
tö,  1988). 

TIE  VERKKO 

Tieverkon päätekijä  on  eteläinen sisääntulotie 
Tuusulanväylä  eli kantatie  45.  Sen  pohjoiseen 
menevät liikennevirrat jakautuvat Tuusulanjär

-yen  molemmin puolin Hyvinkään suuntaan  jat-
kavana kantatienä ja  Järvenpään suuntaan 
maantienä  145.  

Poikittaiset seudulliset yhteydet ovat myös ole-
massa Nurmijärven (mt  139)  ja  toisaalta Kera-
van kautta Sipoon suuntaan (mt  148).  Tuusulan 
keskuksen eräänlaisen eteläpuolisen kehätien 
muodostavat toisaalta idässä Tuusulan itä väylä  
(pt 11466)  ja  lännessä  Lahelantie-Maisalantie  
(pt 11465  ja  pt 11467).  

JOUKKOLIIKENNE 

Joukkoliikenne  perustuu linja-autoihin, koska 
rautatieliikenne ei kulje Hyrylän kautta. Linja-au-
toasema sijaitsee  Autoasemankadulla  keskus-
tassa. Helsingin suuntaan vuorotiheys  on  päi-
vällä noin  15  minuuttia. Linja-autojen pääreitit 
ovat Helsingin lisäksi Järvenpään, Keravan  ja 

 Hyvinkään suuntiin. 
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Kaavio taajaman  tiejaksoista. 



Nopeusrajoitukset  1995. 

Kevyen liikenteen järjestelyt  ja  valaistus  1995. 
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Liikenneonnettomuudet  1991-1995 (Merkintöjen 
 selitykset liitteessä).  

Liikennemäärät  1995.  
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2  Tuusu/an  väylä sijoittuu Vanhan Tuusulantien  länsipuolelle. 

TIESTÖÖN  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitel
-ma 1988.  

Keski-Uudenmaan tieverkkosuunnitelma, Tuu-
sula, Kerava, Järvenpää, Mäntsälä  1993.  
Maantien  145  parantaminen välillä Hyrylä-Jär-
venpää, tarveselvitys (Tuusula, Järvenpää)  
1991.  
Paijala-Järvenpää paikallistien  11591  paranta-
minen sekä varustaminen jk+pp-tiellä välillä 
Paijala-Ruskela, tarveselvitys  1993.  
Paijala-Järvenpää paikallistien  11591  paranta-
minen sekä varustaminen jk+pp-tiellä välillä 
Ruskela-Järvenpää, tiesuunnitelma  1993.  

Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitel
-massa  esitettiin runsaasti kevyen liikenteen tur-

vallisuutta parantavia toimenpiteitä. Hankkeista 
suuri  osa  on  toteutettu. Maantien  145  tarve- 
selvityksessä tutkittiin tien parantamisvaihtoeh-
toja. Kaikissa tutkituissa toimenpidevaihtoeh-
doissa  tie  esitettiin parannettavaksi nelikaistai-
seksi  koko  matkalla  tai  osalla matkaa. Vuonna  

1991  järjestettiin Tuusulan kunnassa neuvoa 
antava kansanäänestys aiheesta "Saako  Jär-
venpääntien (mt  145)  levittää nelikaistaiseksi 
välillä Hyrylä-Järvenpää". Aänestäneistä lähes  
60  %  vastusti  Jäivenpääntien  levittämistä. Kes-
ki-Uudenmaan tieverkkosuunnitelmassa esitet-
tiin suunnittelualueen tavoiteverkko  ja toteutta-
misohjelma  jaettuna kolmeen kiireellisyys-
luokkaan.  I kiireellisyysluokan  hankkeena esitet-
tiin Hyrylän itäisen ohitustien jatkaminen,  Il  kiire-
ellisyysluokan hankkeena esitettiin Hyrylän itäi-
sen ohikulkutien liittäminen Tuusulan moottori- 
tiehen, Hyrylän läntinen ohikulkutie  ja  Hyrylän 
läntisen sisääntulon kääntäminen. Läntisen ohi-
kulkutien rakentamisesta  on  myöhemmin luo-
vuttu. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET  

Helsinki-Tuusula-Hyvinkää  kt  45  Tuusulan
-väy!ä-Hämeentie  

- KVL:  6300-17 700  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h 
-  tien leveys/päällyste:  2x12.0 m/AB 
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3  Sisääntulo Tuusulan keskukseen kesällä...  

4  ...  ja  talvioloissa.  

Sijainti taajamarakenteessa 

Tuusulanväylä  muodostaa eteläisen sisääntu  lo- 
tien taajamaan.  Tien  asema  on  entisestään vah-
vistunut Hyrylän eteläosaan ulottuvan moottori- 
tieosuuden valmistuttua.  Tie  sijoittuu keskuksen 
alueella keskelle taajamarakennetta.  Tie  välittää 
liikennettä Tuusulasta pääkaupunkiseudulle,  ja 

 lisäksi pohjoiseen Hyvinkään  ja  Järvenpään 
suuntaan. 

Tieympäristö  

Tarkasteltava tieosuus alkaa moottoritienä Hyry-
län eteläpuolelta. Tiemaisema  on  tien poikkileik-
kauksesta johtuen laaja  ja  avoin. Reuna-alueet 
vaihtelevat metsäisestä avoimiin taimikkoalu-
eisiin. Avomaisemia ei ole  ja  pisimmät näkymät 
aukeavat tien suuntaisina. Huomiota kiinnittää 
erikoinen sähköpylvästyyppi tien varressa. Van-
ha Tuusulantie sijoittuu tien itäpuolelle  ja  paikoi-
tellen näköyhteyteen suhteessa moottoritiehen. 

Ennen itäisen ohikulkutien liittymää tien luonne 
muuttuu sisääntuloväyläksi. Tieltä aukeaa muu-
tamia näkymiä itään.  Tien  molemmille puolille 

 on  asutuksen läheisyydestä johtuen rakennettu 
massiiviset meluaidat  ja -vallit  sekä sijoitettu 
runsaasti uusia istutuksia. Sisääntulojakson ete-
läpäästä alkaa Hyrylän teollisuusalue.  Tien  varsi 
muuttuu pian liikerakennusten reunustamaksi, 

 ja  jakson katkaisee selvästi uusi maamerkin- 
omainen liikenneympyrä kantatien  ja  maantien 

 145  risteyksessä. Liikenteellisestä solmukoh-
dasta avautuu näkymä länteen jokilaaksoa koh-
ti.  Sen  jälkeen kantatie jatkuu ohittaen Hyrylän 
keskustan  sen  eteläpuolelta  ja ylittäen Tuusu-
lanjoen  laakson huomaamattomasti. Lähestyttä-
essä  Nahke/antien risteystä tieympäristö muut-
tuu metsäiseksi vanhemmaksi pientaloalueeksi 
jatkuen mäntyvaltaista hietakangasta pitkin poh-
joiseen. Laaja soranottoalue  jää  paikallistien 

 11591  risteyksen tuntumaan, muttei näy juuri-
kaan tiemaisemaan.  Tien länsipuoli on  haja-
naista asutusta ennen paikallistien  11179  liitty-
mää. Liittymän pohjoispuolella  on  kapealla tien 

 ja  järven välisellä kannaksella myös ottoalue, 
joka näkyy edellistä selvemmin tiemaisemassa. 

 Tie  laskeutuu kankaalta alemmas, mutta järven 
rannan  kannas  sulkee näkymät Rusutjärvelle. 

 Tien  eri jaksot ovat hyvin erityyppisiä. Ympäris-
töllisiä ongelmia ei sinänsä ole huomattavasti. 
Monin osin ne johtuvat keskeneräisestä ympä-
ristöstä, joka muotoutuu tien varren rakentuessa 

 ja  istutusten kasvaessa täyteen mittaansa. Tuu-
sulanjoen kulttuurimaisema kärsii jonkin verran 
pusikoitumisesta. Hyrylän pohjoispuolen soran-
ottoalueet ovat suhteellisen vähäinen haitta  tie- 
maisemassa reunapuustosta johtuen.  

5 Tuusulanväylän  varteen  on  rakennettu massii-
visia meIuaitoja, joita istutukset pehmentävät. 
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6  Järvenpääntie  ohittaa Hyrylän itäpuolelta. Kuvassa myös  pohjoisempi kiertoliittymä (mt  145).  

Hyrylä-Sköldvik mt  148  Kulloontie 

- KVL:  6900  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  8.0-10.5  m/AB  

Tie  välittää paikallista liikennettä Hyrylän  ja  Ke-
ravan välillä sekä johtaa liikenteen joko Tuusu

-Ian tai  Landen moottoritielle. Tarkasteltava  tie- 
osuus erkanee maantiestä  145  itään toisen Tuu-
sulan keskuksen uuden liikenneympyrän välittä-
mänä ulottuen Keravan rajalle.  Tien  varren asu-
tus  on  vähäistä. Länsipäässä  sen  pohjoispuolel-
le  jää  kerrostaloalue  ja  eteläpuolelle liikeraken-
nus. Tienäkymä sulkeutuu metsäiseksi. Tiivistä 
pientaloasutusta sijoittuu Keravan rajan tuntu-
maan. Tiellä ei ole suurempia ympäristöllisiä 

 on  ge Ima ko htia. 

Maantiekylä-Sipoo mt  152  Ku!omäentie 

- KVL:  4300-10 300  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  8.0-9.0  m/AB 

Kulomäentie erkanee paikallistiestä  11556  itään 
sijoittuen tarkastelujaksolla Tuusulan alueelle  ja 
johtaen  sitten Vantaan kautta Sipooseen.  Lut-
tymäalue  on  laaja  ja  avoin eritasojärjestelyistä 
johtuen.  Tie  sijoittuu muuten metsäiselle sul-
keutuneelle alueelle  ja  kulkee pitkän osuuden 
maaleikkauksessa. Kevyen liikenteen väylä kul-
kee tien pohjoispuolella. 

Ongelmakohtia tieympäristössä  ovat laaja liitty-
mäalue,  jota  voisi maisemoida kuten myös ke-
vyen liikenteen väylän välikaistaa. 

Hyrylä-Järvenpää mt  145  Järvenpääntie 

- KVL:  10 000-17 800  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-70 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  8.0-1 0.5  m/AB  

Sijainti taajamarakenteessa 

Järvenpääntie  muodostaa keskeisen paikallisen 
 ja seudullisen  väylän Tuusulan keskuksen  ja 

 Järvenpään välille Tuusulanjärven itärannalle. 
 Sen  reuna-alueiden maankäyttö  on  luonteeltaan  
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pääosin maaseutumaista kulttuurimaisemien  ja 
 rakennettujen alueiden vaihdellessa. Tiiveimmin 

rakennetut alueet sijoittuvat väylän eteläpäähän 
Tuusulan keskukseen  ja sen kerrostaloalueille. 

 Tien  varressa  on  useita erityyppisiä oppilaitok-
sia niin Tuusu  Ian  kuin Järvenpäänkin puolelle. 

Tieympäristä  

Tien  eteläisin osuus sivuaa Tuusulan keskuksen 
ydinaluetta varuskunta-alueen jäädessä  sen  itä-
puolelle.  Tie erkanee kantatiestä 45 eteläisem

-män liikenneympyrän  kohdalla. Liikenneympy-
räiden välillä tiemiljöö  on  kokenut suuria muu-
toksia uusien tiejärjestelyjen toteuduttua. Reu-
na-alueiden liike-  ja asuinrakentaminen  on  vielä 
käynnissä. Tiemiljöön ilme  on  viimeistelty 
vaihtelevilla pinnoitteilla  ja istutuksin. Poh-
joisemman liikenneympyrän (Hyökkälä)  jälkeen 
tiemiljöö muuttuu reunoiltaan pusikoituneeksi. 

 Sen  itäpuolelle  jää  vanhempi kerrostaloalue. 
Näkymiä avautuu pellolle tien länsipuolelle, jon-
ka reunoilla  on  tiivistä pientalorakentamista. 
Sosiaalialan oppilaitos sijaitsee tien länsilaidalla 

 ja sen  takana Gustavelundin koulutuskeskus 
Tuusulanjärven rannalla. Golfkentän kohdalla 
erkanee vanha rantatie maantiestä . Teiden vä-
liin jäävä kapea osuus käsittää useita yksittäisiä 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. 
Tuomalan kylän laaja suoalue tien itäpuolelia ei 
vaikuta merkittävästi tiem  i ljäöseen. Sen  jäi  keen 

 avautuu näkymiä tien itäpuoliseen kulttuurimai-
semaan.  

Tien  ilme  on  maisemaan sopiva  ja  se  noudattaa 
pääosin ympäristön korkeusvaihteluja.  Tien esi

-kaupunkimaista luonnetta voisi vielä korostaa 
tiemiljöössä selkeillä reunapuuistutuksilla.  On-
gelmallisin  osuus  on  Tuusulan keskuksen poh-
joisosan pusikoitunut maisema,  jota  tulisi kehit-
tää hoidetummaksi. 

Nurmijärvi-Hyrylä  mt  139  Nahkelantie 

- KVL:  2800-9300 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h 
-  tien leveys/päällyste:  7.5-8.0 m/AB  

Nurmijärven suuntaan seudullisen yhteyden 
muodostaa  Nahkelantie,  joka erkanee  kanta- 
tiestä  45  Hyrylän länsiosassa.  Nahkelantien  al-
kuosa  on  molemmin puolin vakiintunutta  van- 

hempaa omakotialuetta pihapuustoineen.  Alue 
 on mäntyvaltaista  kangasta.  Lahelantien liitty

-män  jälkeen tien eteläpuoli  on  metsää  ja  poh-
joispuolella asutus jatkuu katketen tien etelä- 
puolisen teollisuusalueen kohdalle. Teollisuus-
alue  on  rakennettu entiselle soranottoalueelle. 
Tiemiljöö kaipaisi alueella kohentamista.  Tien 

 pohjoispuolella Ristikivenmäen asutus ulottuu 
tiehen kiinni  ja asuinalueen  länsipuolella aukeaa 
näkymä uimapaikaksi muutetulle sora-alueelle. 

 Tie  jatkuu pääosin metsäalueelia hajanaisem
-man  asutuksen reunustaessa sitä. 

Tiemiljöön ongelmakohta  on  teollisuusalue, jon-
ka reunaa tulisi muotoilla  ja  istuttaa tehokkaasti. 

Myllykylän  Pt 11463  Myllykyläntie 

- KVL:  1400 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h 
-  tien leveys/päällyste:  7.0 m/AB 

Myllykyläntie erkanee Ruotsinkylän  risteyksestä 
lounaaseen. Tarkasteltava tieosuus  on  kaunista 
kylämiljöötä  ja  kulttuurimaisemaa, jonka koho-
kohtana  on Johannisbergin  arvokas pihapiiri. 

 Tien  pohjoispuolelle rakennetun kevyen liiken-
teen väylän varteen  on  istutettu onnistuneesti 
koivu rivi. 

Ruotsinkylän  pt 11467  Maisalantie 

- KVL:  1400 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/päällyste:  7.0-7.5 m/AB 

7  Maisalantie  ylittää Tuusulanjoen laakson. 
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Maisalantie  yhdistää Ruotsinkylän keskuksen  ja  
Vanhan Tuusulanväylän.  Tien  länsipää  sijoittuu 
keskelle Ruotsinkylän vanhaa kyläasutusta  mä

-eVe,  josta  se  jyrkästi laskeutuu ylittäen Tuu-
sulanjoen laakson  ja  nousten taas vastakkaisel-
le selänteelle, jonka reunassa asutus jatkuu. 

 Tien  varressa  on  myös ala-asteen koulu.  Tie 
 kaartelee metsäalueella,  ja sen  reunoilla  on 

 upeaa kookasta puustoa,  mm  muutamia rau-
hoitettuja puita.  Tien  itäpää  seuraa Tuusulan- 
väylää etelään, mikä  on  ongelmallinen osuus 
niin tiemiljöön sekavuuden kuin tien hahmotta-
misen kannalta. Liittymisjärjestelyt  Tuusulan-
väylään  ja  Vanhaan Tuusulantiehen  eivät ole 
selkeitä. 

Lahelan  pt 11465  Lahelantie 

- KVL:  1500  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.0  m/AB 

Lahelantie erkanee Nahkelantiestä  etelään joh-
taen kunnan sisäistä liikennettä Lahelaan  ja 
Ruotsinkylään Tuusulanjoen länsivartta  seura-
ten. Liittymäalue  on  melko huomaamaton met-
sän keskellä, jollaisena tiemaisema jatkuu jon-
kin matkaa. Lahelanrinteen tiivis alue  jää  eril-
leen tiestä. Kulttuurimaisemajakson länsireu

-nalle  on  syntynyt uutta pientaloasutusta  ja  tien 
itäpuolella  on  vanhempi tiivis pientaloalue hie-
man häiritsevän lähellä tietä. Kulttuurimaise-
maan aukeavien näkymien jälkeen alkaa varsi-
nainen Lahelan alue, jonka itäosa  on  vasta 
rakentumassa peltorinteeseen. Lahelan ympä-
ristökuvaltaan hieman sekavan alueen jälkeen 

 tie  siirtyy metsäosuudelle  ja  saapuu pian Ruot-
sinkylän risteykseen. Ongelmallisia tiemiljöössä 
ovat kohdat, joissa asutuksen  ja  tien väliin ei  jää 

 riittävästi suojaavaa reunapuustoa  tai  asutus  jää 
 hieman tien tasoa alemmas.  Tien  pohjoisosan 

pientaloalue kaipaisi suojaa tien varteen. Poh-
joista liittymäaluetta voisi myös jäsentää  ja  sel-
ventää ympäristöstään erottuvaksi. 

Simonkylä-Hyrylä  p111556  Vanha Tuusulan-
tie 

- KVL:  3600  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  9.5-1 2.0  m/AB  

Vanha Tuusulantie  on  entinen Tuusulan sisään-
tuloväylä, jonka vanhaa linjausta  on  jäljellä kun-
nan etelärajalla. Maantiekylän pohjoispuolella  
se  yhtyy Tuusulanväylään. Tuusulanväylä  on  ra-
kennettu parantamalla entistä sisääntulotien  lm -

jausta.  Tie  sijoittuu maisemallisesti metsäselän-
teille, joilta paikoin aukeaa näkymiä alempana 
sijaitsevalle uudelle sisääntulotielle. Uusia liitty-
mäjärjestelyjä  on  Maantiekylän  kohdalla sekä 
Ruotsinkylään menevän tien kohdalla.  Tie on 

 mittakaavallisesti  pienimuotoinen  ja  maaston 
korkeuseroja noudattava. Moottoritien  ja  Van-
han Tuusulantien välinen alue vaatisi paikoin 
täydentäviä istutuksia  ja metsitystä. 

Korsontien  p111468  Korsontie 

- KVL:  3600  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.5  m/AB 

Korsontie  erkaantuu Vanhasta Tuusulantiestä 
metsän ympäröimässä painanteessa.  Tie  kaar-
telee  kauniisti pienimittakaavaisena mäntymet-
sän läpi maaston muotoja seuraten.  Tien  var-
ressa ei ole kevyen liikenteen väylää. Tarkastel-
tava jakso loppuu pienelle peltoaukealle ennen 
Vantaan puolen asutuksen alkamista. 

Hyrylän itäväylän  p111466  Tuusulan itäväylä 

- KVL:  5300  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80  kmlh 
-  tien leveys/päällyste:  8.5  m/AB  

Sijainti taajamarakenteessa 

Tuusulan itä väylä  on  uusimpia toteutuneita tien-
rakennushankkeita alueella.  Se  yhdistää  Tuusu-
lanväylän maantiehen  148  Hyrylä-Sköldvik  kier-
täen Hyrylän itäpuolisen teollisuusalueen. Taaja-
matoiminnot eivät ole levittäytyneet tien itäpuo-
lelle, vaan  se  toimii taajaman rajana metsäalu-
eisiin nähden. 

Tieympäristö  

Tien  ja  Tuusulanväylän  liittymä sijoittuu avoi-
melle pellolle  ja  jatkaa soistuneiden alueiden ohi 
nousten metsäselänteel  le  Fallbackantien  Ii iffy- 
män  tienoilla. Maisemaa hallitsevat alavilla koh-
dilla sähkölinjat, joiden pylvästyyppi  on  huomio- 
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10  Paijalantie kaartelee Tuusulanjärven länsipuolisessa  kulttuurimaisemassa ohittaen Anttilan koe-
tilan  

erkanee kantatiestä  45  Koskenmäen alueen 	ottoalue. Tieltä aukeaa järvelle  pari  kaunista nä- 
pohjoispuolella. Yhdistävä tieosa  on  hiljattain 	kymää  ja tiemiljöössä  merkittäviä ovat vanhat 
valmistunut kiertämään hautausmaan pohjois- 	rakennusryhmät.  Tien  tasaus  on  hyvä. 
puolelta.  

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  
Tien eteläpää  sijoittuu metsäiselle alueelle, joka 
rajoittuu laajaan soranottoalueeseen. Seuraa-
vaksi  tie  kulkee Paijalan kumpareille sijoittuneen 
kyläasutuksen läpi  ja  jatkaa Anttilan koetilan ra-
kennusryhmän sivuitse peltoaukeaa. Kulttuuri-
maisemassa  tie on  lähellä ympäristön tasoa  ja 
kaartelee  kauniisti pellolla.  Tien  alkuosa  on  vielä 
ympäristöltään vakiintumatonta  ja  vaatisi istu-
tuksia. 

Rusutjärven  Pt 11479  Rusutjärventie 

- KVL:  1000 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h 
-  tien leveys/päällyste:  7.0 m/AB 

Rusutjärventie erkanee kantatieltä  45 Rusutjär- 
yen eteläpuolitse  kiertämään järven ympäri. 
Liittymän läheisyydessä  on  häiritsevä soran- 

Pohjavesi 

Tuusulan keskuksen laajat  osat  sijoittuvat 
vedenhankinnalle tärkeille pohjavesialueille, sa-
moin  mm.  Tuusulanväylä -  Hämeentie  ja  Nah-
kelantie.  Myös pohjavedenottamoja sijoittuu lä-
helle yleisiä teitä, esimerkiksi Hyrylän teollisuus-
alueen eteläpuolella sekä Rusutjärven koillis-
puolella kantatien  45  varrella. 

Melu 

Suurista liikennemääristä johtuen liikenteen 
melu  on  ongelma monilla tieosuuksilla. Tuu-
sulanväylää (kt  45)  rakennettaessa pystytetyt 
meluaidat  ja -vallit  ovat asutuksen suojana. 

Ohjearvot ylittäviä liikennemelumääriä todettiin  
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selvityksessä "Uudenmaan yleisten teiden ym-
päristön tila: Melu,  1994"  seuraavilla tiejaksoilla: 

- Tuusulanväylän (kt  45)  varressa (tilanne muut-
tunut moottoritien rakentamisen yhteydessä) 
- Nahkelantien (mt  139)  itä päässä 
- Järvenpääntien (mt  145)  eteläosalla  Kalliopoh-
jantien  kohdalla 
- Kulloontien (mt  148)  länsipäässä 
- Paijalantien  (pt 11591)  eteläosalla 
-  Tuusulantien  (pt 11610)  länsipäässä 
-  Hämeentien  (kt  45)  varressa  Sepäntien  koh-
dalla 

Kalliopohjantien  ja  Sepäntien  alueilla melu- 
suojaksi esitetään meluaitaa. Muihin kohteisiin 
selvityksessä ei esitetä toimenpiteitä. 

YHTEEN  VETO JA TOIMENPIDETARPEET  

Tuusulassa  on  toteutettu moottoritietä uudella 
maastolinjauksella sekä vanhan sisääntulotien 
parantaminen nelikaistaiseksi sisääntuloväyläk

-si  taajama-alueella. Taajamassa uusia järjeste-
lyjä ovat lisäksi kaksi pääliittymää, jotka  on 

 muutettu kiertoliittymiksi, sekä taajamatiejärjes-
telyihin liittyvät kevyen liikenteen väylien raken-
tamistoimenpiteet. Taajamatien varren asutusta 

 on  suojattu melulta massiivisin meluaidoin  ja - 
vallein  sekä runsain uusin istutuksin. Tieym-
päristän muutokset ovat kiinnostava esimerkki 
uusista ratkaisumalleista keskusta-alueiden tei-
den parantamisessa.  Tien  lähialueet  ovat vielä 
rakentumassa, joten kokonaisuus hahmottunee 
vasta vuosien kuluttua. 

Tuusulan  itäväylä  johtaa myös Keravan suun-
taan menevän seudullisen liikenteen tehokkaas-
ti Tuusulan keskuksen ohi. Tulevat tiestön 
kehittämistarpeet  ja  niiden painopiste riippunee 
pitkälle siitä, mitä kasvusuuntia kunta käyttää 
tulevaisuudessa Hyrylän laajentamiseen. Tuu-
sulanjokilaakson länsipuolinen alue  Lahelantien  
varressa  on  kasvanut voimakkaimmin viime 
vuosina.  Em.  suunnasta etelään menevän lii-
kenteen liittymäjärjestelyt Tuusulanväylään  ovat 
hankalia,  ja  niitä tulisi parantaa selkeyttämällä 
liikenneverkkoa. 

Lukuisat soranottoalueet  ja  niille syntynyt teolli- 
suus eri puolilla taajamaa rumentavat tiemaise- 
mia  ja  niiden reunoille tulisi kehittää selkeitä 

reunaistutuksia. 

Ympäristöltään  arvokkaita tiejaksoja  on mm. 
 Rantatien varsi  (pt 11609)  Tuusulanjärven  ran-

nassa, Ruotsinkylän kylämiljöö  (pt 11591, pt 
11463, pt 11465)  ja Rusutjärven paikallistie  (pt 
11479).  



142 	 Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila. Tiemiljöö kaupunkiseuduilla. 

KERAVA. 

KERAVA 
Asukkaita  29 300. 

Maisemamaakunta: 
 Eteläinen viljelyseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki-Lahti  vt  4  
Vaarala-Mäntsälä-Lahti mt  140  
Hyrylä-Sköldvik  mt  148  Kera  va  ntie-Kulloontie  
Tuusula-Kerava  pt 11610  Tuusulantie  
Nuorisovankilan  pt 11664  Koivulantie 
Kaskela-Sotakylä pt 11695  Kaskelantie  
Kerava-Sipoo  pt 11697  Porvoontie  

1  Viistokuva  kaupungista.  

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANKAYTTÖ  

Keravan kaupunki sijaitsee pääradan  ja  valta-
tien  4  varressa noin  30 km  Helsingistä koilliseen 

 ja  on  osa  pääkaupunkiseudulta Järvenpäähän 
saakka ulottuvaa taajamien ketjua.  Korson  poh-
joisosat  ja  Tuusulan itäosat liittyvät kiinteästi Ke- 

ravan kaupunkirakenteeseen. Kaupunki  on pin-
ta-alaltaan pieni  ja  valtaosaltaan taajama-aluet-
ta. Rakentamattomia kokonaisuuksia löytyy  vain 

 Keravanjoen laaksosta  ja sen  itäpuolelta. Taaja-
marakennetta jakavat voimakkaat pohjois-etelä-
suuntaiset elementit: valtatie  4  ja sen  vieressä 
kulkeva maantie  140,  Keravanjoen laakso sekä 
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Kaavio kaupungin maankäytöstä  1995 (Merkintöjen  selitykset liitteessä). 
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päärata.  Valtatien itäpuolelle noussut  ja  edel-
leen  laajentuva Ahjon  alue  on  taajamaraken-
teessa  erillinen  osa,  muuten  kaupunkirakenne 

 on  yhtenäinen,  radan  suuntaisesti venynyt  ja 
 tehokkaasti rakennettu. Kerava  elääkin  paljolti 

juuri junaliikenteen varassa. Myös  polkupyö-
räilyn  määrässä kaupunki  on  Suomen huippua.  

Kävelykeskustan  varaan toteutunut  lii kekeskus 
 on  ryhmittynyt rautatieaseman tuntumaan, pää-

asiassa  radan länsipuolelle.  Työpaikka-alueet 
keskittyvät pääradan  itälaidalle  ja  Ahjoon. Kou-
lut  ja vanhustentalot  sijoittuvat  kehänä  ydinkes-
kustan ympärille. Lisäksi  Savion  ja Ahjon  alueel-
la  on  omat koulunsa.  

Pääliikennevirrat Keravalta  suuntautuvat Helsin-
gin seudulle  ja  tärkein väylä  on  edelleen valtatie 

 4.  Kuitenkin noin  1/3  etelään  suuntautuvasta  lii-
kenteestä  on  siirtynyt käyttämään Tuusulan 
moottoritietä.  

KAAVATI  LAN NE  

Yleiskaava  1980.  
Jokivarren  osayleiskaava  1995,  vahvistettava-
na. 
Viheralueiden  osayleiskaava  1995,  vahvistetta-
vana. 

Yleiskaavan tarkistaminen  on  vireillä. Kaupun-
gin  kasvusuuntia  ovat pääradan  ja  moottoritien 
väliset alueet taajaman etelä-  ja pohjoislaidoilla 

 sekä  Ahjon  alueen pohjoisosat. Yleiskaavassa 
 on  merkitty  yhdystie Koivulantieltä  (pt 11664)  ra-

dan  yli  Ylikeravantielle  helpottamaan pohjoisten 
kaupunginosien  saavutettavuutta.  Toisessa  to

-teutusvaiheessa  on  tarkoitus rakentaa liittymä 
pohjoiselta  yhdystieltä valtatielle.  Muilta osin 

 päätieverkkoon  ei ole osoitettu muutoksia. 

KAUPUNKIKUVA 

Kerava  on  ydinosi ttaan  tehokkaasti rakennettu 
 ja  ilmeeltään nykyaikainen  ja  kaupunkimainen. 

Keskustaa reunustavat  vaihtelevanikäiset  pien-
taloalueet.  Tunnusomaisia tekijöitä ovat  rata 

 asemanseutuineen  sekä Keravanjoen laakso, 
 jota  idässä reunustaa yhtenäinen  kallioselän

-teen  reuna. Itse joki  on  raskaan tiestön puristuk-
sessa melko huomaamaton. Kaupunki näkyy 

 jokilaakson  yli  moottoritielle, Ahjon  alue  jää pää- 

teiltä näkymättömiin.  Nuorisovankila  on  maan-
tien  140  tiemaisemassa  tärkeä maamerkki.  

MAISEMATEKIJAT  

Keravan kaupunki  on  kasvanut pohjoiseen me-
nevän pääradan varteen pääosin  savikolle,  jota 

 rajaa voimakkaasti idässä  moreeni-kallioselän
-ne.  Selänteen  reunaan sijoittuu kapea Keravan-

joen  viljelylaakso  pohjois-eteläsuuntaisena laa
-jeten  kaupungin pohjoispuolella  leveämmäksi 

viljelymaisemaksi.  Valtatie  4  ja  maantie  140  sen 
 itäpuolella noudattavat  jokilaakson  suuntaa. 

Kaupungin  pohjoispuolisen viljelyalueen  jälkeen 
ne kulkevat  pienipiirteisen  savi -moreenialueen 

 ja hiekkavyöhykkeen  poikki, joiden jälkeen 
avautuu taas  suurimittakaavainen viljelymaise

-ma.  Keravan pohjoispuolella  paikallistie  11695 
 seuraa valtatien linjausta Keravanjoen laakson 

 itäreunalla sijoittuen  kallio-moreeniselänteen 
länsireunaan.  

Maantie  148  Hyrylästä  Keravan läpi ylittää joki- 
laakson.  Sen  sisääntulo  selännealueelle  kallio- 
leikkauksessa  on  tehokas  porttikohta tiemil-
jöössä.  Keravan taajama-alueen  luoteisosa  si-
joittuu  pienipiirteiselle  savi-moreenivyöhykkeel

-le,  joka ulottuu  Tuusulanjärven  rantaan.  Lou
-naisosastaan  kaupunki  on  kasvanut myös maa
-perältään samantyyppiselle  alueelle.  Ahjon  uusi 

alue sijoittuu Keravanjoen itäpuolelle kallioisten 
 selänteiden rajaamana.  

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva  numerointi  viittaa 
 lähdejulkaisun numerointiin):  

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäris-
töt:  
1. Savion tehdasalue  (82) 
2. Keravan  nuorisovankilan  alue  (84) 
3. Heikkilän talo (Keravan  kotiseutumuseo)(85) 

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ympäristöt:  
4. Keravanjokilaakson maisemakokonaisuus 

 (5.08) 
5. Keravan kartano  (5.09) 
6. Jukolan päärakennus  (5.11)  

Savion tehdasalue  sijoittuu  tarkasteltavien  tie- 
jaksojen lähistölle. Alueella olevia  tiilisiä  tehdas- 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkintöjen selitykset liitteessä). 

rakennuksia  on  laajennettu useaan otteeseen. 
Yhtenäinen työväenasutus  on 1930-  ja  40-  lu-
vuilta. Keravan nuorisovankilan alue  on  maise-
mallisesti erittäin näkyvällä paikalla Keravajoki-
laakson pohjoisosassa. Alue näkyy hyvin pohjoi-
seen meneville pääteille  (vt  4,  mt  140).  Vankilan 
päärakennus  on 1800-luvun lopusta  ja  kokonai-
suuteen kuuluu useita eri-ikäisiä rakennuksia. 
Heikkilän talo, joka  on  myös Keravan kotiseutu- 
museo, sijoittuu Keravanjokilaakson etelä- 
reunaan (Rakennettu kulttuuriympäristö,  1993). 

Seudull isesti  merkittäviä kohteita tiemiljöössä 
ovat alueelle leimallinen kapea Keravanjokilaak

-son  kulttuurimaisema,  sen  varrella maisemalli-
sesti hyvin erottuva Keravan kartano sekä Juko-
lan päärakennus Ahjon alueelle johtavan tien 
pohjoispuolella (Helsingin seudun rakennus- 
kulttuuri  ja  kulttuurimaisema). 
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Kaupungin arvokohteet sekä pohja vesialueet (Merkintöjen selitykset liitteessa). 

TIE  VERKKO 
	 suuntaisia laaksomuotoa seuraavia. 

Keravan alueen tieverkkoa hallitsee pohjois-ete-
läsuunnassa  Helsinki-Lahti-moottOritie  Keravan-
joen laaksossa sekä sitä seuraava maantie  140. 

 Keravan keskusta sijoittuu näiden väylien länsi- 
puolelle. Maantie  148 on  merkittävä seu-
dullinen  tie  ja  keskustan sisääntuloväylä.  Tie- 
verkkoa tulee muuttamaan mandollisesti uusi 
pohjoinen Keravan eritaso liittymä moottoritieltä. 
Muut alueen yleiset tiet ovat myös pohjois-etelä- 

JOUKKOLIIKENNE 

Junayhteydet Keravalta  Helsinkiin  ja  Riihimäelle 
ovat hyvät. Vuorotiheys  on  keskimäärin  30  mi-
nuuttia. Linja-autoasema sijaitsee keskustassa 
Sibeliuksentien  varrella, lähellä rautatieasemaa. 
Paikallisliikenteen linja-autoreitit kattavat hyvin 

 koko kaupunkialueen.  
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Kaavio kaupungin  tiejaksoista. 
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Kevyen liikenteen järjestelyt  ja  valaistus  1995. 
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LiikenneonnettomuUclet  1  &&  1-i i.95  ivierinwjen 
 selitykset liitteessä).  

Liikennemäärät  1995.  
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Kera  vant/en  parantaminen,  yleissuunnitelma  1991. 
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Kera  van  pohjoisen eritasoliittymän tiejärjestelyt, yleissuunnitelma  1992. 

Havainnekuva  Keravan pohjoisesta eritasoliittymästä, yleissuunnitelma  1992. 
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TIEST‚‚N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT  

Keravantien (mt  148)  parantaminen, yleis- 
suunnitelma  1991.  
Keravan 	pohjoinen 	eritasoliittym€, 	yleis- 
suunnitelma  1992.  
Keski-Uudenmaan tieverkkosuunnitelma, Tuu-
sula-Kerava-J€rvenp€€-M€nts€l€,  1993. 

 Maantien  140  parantaminen varustamalla  tie 
 kevyen liikenteen v€yl€ll€ v€lill€ Vantaan  raja- 

maantie  148, tiessuunnitelma 1994.  

Kera vantien yleissuunnitelmassa  on  esitetty tien 
rakentamista kaksiajorataiseksi Sompiosta  Van-
halle Landentielle (mt  140).  Suunnitelmassa  on 

 lis€ksi Savion eritasoliittym€n ramppij€rjestelyj€, 
eritasoliittym€n rakentamista  Alikeravantien  Ii it-
tym€€n  sek€ eritasol  i ittym€n  rakentamista 
maantien  140  liittym€€n. Jatkosuunnittelua 
hankkeesta ei ole tehty. 

Keravan pohjoisen eritasoliittym€n suunnitel-
massa  on  esitetty eritasoliittym€n rakentamista 
Landen moottoritielle Keravan  ja  J€rvenp€€n 
eritasoliittymien v€liin. Lis€ksi  on  suunniteltu 
Koivulantien  ja  Ylikeravantien  yhdist€mist€  Hel-
sinki-Riihim€ki-p€€radan yli.  Koivulantie  raken-
netaan suunnitelman mukaan kaksiajoratai

-sena  maantien  140  ja  Kyt€maantien  v€lille. 
Hankkeen etuna ovat Keravan pohjoisiin kau-
punginosiin, Kalevaan  ja Ylikeravalle,  suuntau-
tuvan liikenteen huomattavat aika-, ajoneuvo-  ja 
onnettomuuskustannuss€€st•t.  

Keski-Uudenmaan tieverkkosuunnitelmassa  on 
 Il kiireellisyysluokkaan  esitetty Kerava-J€rven-

p€€-radanvarsitien rakentamista kevyen liiken-
teen v€ylineen sek€ p€€radan ylitt€v€n yhtey-
den  (Ylikeravantie)  rakentaminen  Koivulantielle, 
jolloin Kalevan kaupunginosasta saadaan yh-
teys maantieDe  140. 

Ill kiireellisyysluokkaan on  esitetty Keravan poh-
joisen eritasoliittym€n rakentaminen  ja  Koivu-
lantien  parantaminen. Kevyen liikenteen v€yl€- 
suunnitelmassa  on  esitetty puuttuvan yhteyden 
rakentamista v€lille maantie  148-Vantaan kau-
pungin  raja.  Sen  toteutuessa  on  Vanhan Lah-
dentien  varressa yhten€inen kevyen liikenteen 
v€yl€ Keravalta Helsinkiin. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Landen moottoritie  ja Keravanjoki  jakavat tehok-
kaasti p€€osan taajamasta  ja  kaupungin it€puo-
leIla sijaitsevan Ahjon kaupunginosan. Ahjosta 
l€nteen kulkevat jalankulkijat  ja  py•r€ilij€t liikku-
vat moottoritien  ja  maantien  140 alittavien 
risteyssiltojen  kautta omilla v€ylill€€n keskustan 
suuntaan. 

Moottoritiell€  tai  maantiell€  140  ei sattunut kevy-
en liikenteen onnettomuuksia tarkastelujaksolla 

 1991-1995.  Sen  sijaan maantiell€  148  sattui 
kuolemaan johtanut kevyen liikenteen onnetto-
muus Savion kohdalla  ja  kaksi loukkaantumi-
seen johtanutta onnettomuutta. Kevyen liiken-
teen reittien varmistaminen sek€ py•r€ilij•iden 

 ja  jalankulkijoiden tasoylitysten eliminoiminen 
maantielt€  148  onkin turvallisten yhteyksien 
edellytys Saviolta  ja Alikeravalta  keskustan 
suuntaan kuljettaessa. 

Autoliikenteen henkil•vahinkoon johtaneista on-
nettomuuksista p€€osa  on  sattunut Landen 
moottoritiell€. Maantiell€  148  ovat Vanhan Lah-
dentien liittym€n  ja  Saviriihentien/M•yr•korven

-tien liittym€ onnettomuustilaston perusteella 
vaarallisimpia. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET 

 Helsinki-Lahti  vt  4  

- KVL:  21500-24400 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  120 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  2x1 0.5 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  jakaa Keravan p€€s€€nt•isesti kaupunki-
maiseen  ja maaseutumaiseen  osaan.  Tien  it€- 
puoli  on Ahjon  aluetta lukuun ottamatta maa-
seutumaista  ja  harvaan rakennettua, kun taas 
tien l€nsipuoli  on  tiivist€ kaupunkirakennetta. 
Jakoa voimistaa samansuuntainen maisema- 
rakenne, jonka keskustekij€n€  on  kapea Kera-
vanjoen laakso. Moottoritielt€  on  yksi liittym€ 
Keravalle. 

Tieymp€rist• 

Tarkastelujakson etel€p€€  sijoittuu mets€sel€n- 



2  Valtatie  4  ja  maantie  140 riste€v€t  Kera  vanjokilaakson ylitt€  v€n  maantien  148  kanssa.  

3  Valtatie  4  ja  maantie  140  kulkevat samalla  maastok€yt€  v€li€ Kera  vanjokilaakson  it€ reunalla.  
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4 Tieymp€rist•n kehitt€miskohtia  ovat suurten 
teiden v€lIIn j€€v€t kapeat alueet.  

5  Vankilaan johtaa komea lehmuskuja.  

kaa  pohjoiseen risteyksen j€lkeen kapeassa ti-
lassa joen viert€, kunnes moottoritien linjaus si-
joittuu tien rinnalle mets€sel€nteell€. Teiden v€-
linen alue levenee vasta Keravanjoen ylityksen 
tienoilla, jossa maantie  140  jatkaa keskell€ Ke-
ravan pohjoisosien kulttuurimaisemaa sivuten 
nuorisovankila-aluetta, jonne johtaa komea puu-
kujanne. 

Tiell€ ei ole merkitt€vi€ ongelmakohtia. Eniten 
huomiota tulisi kiinnitt€€ maantien  148  liitym€

-alueen ymp€rist•n  ja  moottoritien viereen j€€-
v€n kapean v€lialueen k€sittelyyn  ja maise-
mointiin.  

Hyryl€ -Sk€ldvik mt  148  Kera vantie-Kulloon
-tie  

- KVL:  4500-8600  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  10.5  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie on  ainoa tarkasteltu yleinen  tie,  joka sijoittuu 
it€-l€nsisuuntaisena kaupunki-  ja  maisema- 
rakenteeseen.  Se  yhdist€€ osaltaan it€puolen 
asuinalueita (l€hinn€ Ahjon alue)  ja haja-asutus-
ta keskustaan  ja  v€litt€€ seudullista liikennett€. 

 Tien  l€nsip€€  kulkee kaupunkirakenteen sis€ll€. 

Tieymp€rist•  

Valtatien  4  it€puolinen  osa maantiest€  sijoittuu 
vaihtelevalle pelto-sel€nnealueelle n€k•et€isyy-
delle Ahjon alueen etel€reunasta.  Tie  tulee Ke-
ravanjoen laaksoon  ja  maantien  140  risteyk-
seen jyrk€n kallioleikkauksen l€pi, mik€ muo-
dostaa tielle selke€n porttikohdan. Samalla  se

-l€nteell€ kevytrakenteinen k€velysilta  ylitt€€ tien 
kalliosel€nteet yhdist€en.  Tie  alittaa  moottoritien 
mets€isell€ kumpareella. Pienen peltomaise

-man  j€lkeen tien molemmilla puolilla alkaa teolli-
suusalue.  Tie  alittaa  rautatien  ja  jatkaa ymp€-
r•iv€€ maastoa alemmalle tasolle leikattuna. 

Tiell€ ei suuria ymp€rist•llisi€ ongelmia. Taaja-
marakenteen sis€lle sijoittuvana  se  voisi olla 
reunaistutuksiltaan j€sennellympi. Jokilaakson 

 yl ityst€  voisi my•s korostaa rantapuu istutuksin. 

7  Maantie  148  sijoittuu jokilaakson it€ puolelle 
korkeaan kallioleikkukseen. Kevyt k€velysilta 
ylitt€€ tien. 

Nuorisovankilan  pt 11664  Koivulantie 

- KVL:  700  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.5  m/AB  
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Tien  l€nsip€€  alkaa rautatiet€ seuraavasta kaa-
vatiest€ (entinen paikallistie  11663). Tie  ylitt€€ 
kapean maantien  140  ja  moottoritien v€liin j€€-
v€n peltoalueen  ja  auttaa moottoritien maasto- 
leikkauksessa mets€isen sel€nteen reunalla. 

 Tien  l€nsip€€  on  j€lleen pellolla.  Tie  l€hiymp€-
rist•ineen  on  Keravan pohjoisen moottoritie-
liittym€n sijoittumisaluetta. 

Kaskela-Sotakyl€  pt 11695  Kaskelantie 

- KVL:  500  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5-7.0  rn/Os,  sora 

Kaskelantie  haarautuu maantiest€  140  pohjoi-
seen kiert€en maaseutumaisten alueiden l€pi. 

 Tien  etel€p€€  on  mets€isell€ sel€nteell€.  Se  jat-
kuu pieni€ pusikoituvia peltoaukkoja k€sitt€v€s-
s€ maisemassa, jonka it€puolelle  on  syntynyt 

 haja-asutusta. L€hell€ kunnan rajaa  tie  tulee 
kulttuurimaisemaan, jossa  se  seuraa reuna- 
vy•hykkeit€  ja  tielt€ avautuu hyvi€ n€kymi€ 
viljelyalueille.  

Tien  alkuosalla  ymp€rist•  on  sulkeutunutta  ja 
pusikoituvaa,  kun taas pohjoisosan kulttuuri-
maisemassa  on  arvokasta tielmilj••t€. 

8  Kaunista kyl€asutusta paikallistien kulttuuri-
maisemassa. 

Kerava-Sipoo  Pt 11697  Porvoontie 

- KVL:  1100-3400  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  30-60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0-8.0  m/AB  

Poivoontie  haarautuu maantiest€  140  samoilta 
kohdin kuin  Kaskelantiekin. Porvoontie  johtaa 
Ahjon alueen pohjoispuolelle.  Se  kiert€€ mets€-
sel€nteen yli sel€nteen reunaan, josta avautuu 
n€kym€ Porvoo-Kerava-radalle  ja  uudelle yli-
kulkusillalle. Asutus sijoittuu rinteeseen tien 
pohjoispuolelle. 

YMP‚RISTƒTEKIJ‚T  

Pohjavesi 

Keravalla sijaitsee  vain  yksi pohjavedenhankin
-nalle  t€rke€ alue, joka  on  Keravan pohjois- 

kulmassa jatkuen  osittain pohjoiseen Tuusulan 
kunnan puolelle. Alue sivuaa maantiet€  140 

 p€€asiassa Tuusulan puolella. 

Melu 

Ohjearvot ylitt€vi€ liikennemelum€€ri€ todettiin 
selvityksess€ "Uudenmaan yleisten teiden ym-
p€rist•n tila: Melu,  1994"  kandella tiejaksolla: 

- Kulloontiell€ (mt  148)  
-  valtatiell€  4  Keravanjoen kohdalla 

Selvityksess€ ei kumpaankaan kohteeseen esi-
tet€ melunsuojausta. 

Moottoritie sijoittuu jokilaaksossa suhteellisen 
korkealle  ja sen meluvaikutus  olisi huomioitava 
mandollisessa tieymp€rist•n tarkemmassa 
suunnittelussa. 

P€€st•t 

Valtatiell€  4 on  todettu ohjearvot ylitt€vi€  huh- 
vety-, hiilidioksidi-, hiukkas-  ja typpioksidipitoi-
suuksia  Helsingist€  Keravantien (mt  148)  liitty-
m€€n saakka. (Uudenmaan yleisten teiden ym-
p€rist•n tila: llmanlaatu,  1994)  

YHTEEN  VETO JA  TOIMENPDETARPEET 

Tieymp€rist•n  merkitt€vimm€t toimenpidetar-
peet keskittyv€t moottoritien  ja  maantien  140 

 reuna-alueiden k€sittelyyn  ja  moottoritien suh-
teeseen kaupunkialueeseen. Pohjoisen liittym€n 
mandollisesti toteutuessa voitaneen harkita 
moottoritien istutusten  ja melusuojauksen  to-
teuttamista kulttuurimaisemaan sopivalla taval - 
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la.  My€s maantien  148  reuna-alueiden k•sittely 
kulttuurimaisemassa  ja  kaupunkialueella vaatisi 
tarkempaa suunnittelua. 

Arvokkaita tiemilj€€osuuksia  on mm  Kaskelan
-tien varressa. Pohjois-etel•suuntaiset tiet muo-

dostavat samansuuntaisen maisemarakenteen 
reunalla hyv•n l•ht€kohdan tiemaiseman kehit-
t•miselle. 

Maank•yt€n suunnittelussa tulisi varautua mah-
dollisuuteen toteuttaa silmukkaramppi Helsin-
gist• Keravalle suuntautuvalle liikenteelle Kera-
van eritasoliittym•n koillisnelj•nnekseen.  Sil

-mukkaramppi  olisi sujuvuudeltaan parempi  ja 
 turvallisempi nykyiseen kaakkoisnelj•nneksess• 

sijaitsevaan suoraan ramppiin verrattuna. 
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J€RVEN  P€€  

Asukkaita  34 400.  

Maisemamaakunta: 
 Etel•inen  viljelyseutu  

Yleiset tiet:  
Helsinki-Lahti  vt  4  
Vaarala-M•nts•l• -Lahti  mt  140  
J•rvenp••-Hyvink••  mt  1421  Jokelantie-Eriksn€sintie  
Hyryl•-J•rvenp••  mt  145  J€rvenp€€ntie, Poikkitie 
Haarajoki-Halkia mt  1493  
Haarajoki-V•h•nummi mt  1452  V€h€nummentie  
J•rvenp••n  pohjoisv•yl• mt  1456  Pohjoisv€yl€ 
Paijala-J•rvenp••  Pt 11591  Vanhankyl€ntie 
Vanhankyl•n  pt 11507  
Purolan  pt 11613  Ankkapurontie-Purolantie 
Kaunisnummen  pt 11615  Vanha valtatie 
Linjatien  Pt 11671  Linjatie 
Jyv•l•n kulmakunta-Ohkola  pt 11673 

 Jokelanseutu-Numminen  pt 11707  
Granbackan  pt 11702 

 Kaskela-Sotakyl•  pt 11695  Kaskelantie  
J•rvenp••n  pt 11667  Sipoontie 
Ristinummen  pt 11611  Ristinummentie  

1  Viistokuva  kaupungista. 
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Kaa vjo  kaupungin maank€yt•st€  1995  (Merkin t•jen selitykset liitteess€). 

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAAN K€YTT• 

J€rvenp€€ sijaitsee Tuusulanj€rven pohjois- 
p€€ss€ p€€radan varressa noin  30 km  Helsin-
gin seudulta pohjoiseen. Kaupunki  on pinta-alal-
taan melko suppea  ja taajamarakenteeltaan  yh-
ten€inen. Vaikka et€isyytt€ naapurikeskuksiin 
Keravalle  ja Hyryl€€n  on vain  noin  7 km  J€rven-
p€€ hahmottuu selke€sti itsen€isen€ alueena. 
Ainoat taajamarakenteesta irralliset satelliitit 
ovat syntyneet Haarajoen suunnalle, miss€ 
pientaloalueita  ja  mm. sosiaalisairaala  j€€v€t 

taajamaa  id€ss€ rajaavien valtatien  4  ja  maan-
tien  140  taakse. Tehokkaimmin rakennetut alu-
eet  on  sijoitettu rautatien tuntumaan hy•dynt€-
m€€n hyvi€ junayhteyksi€ Helsingin suuntaan. 
Ydinkeskustan ulkopuolisista asuinalueista mer-
kitt€vin  on Jampan kerrostaloalue 3 km  liike- 
keskuksesta pohjoiseen. Mikonkorvessa ty•-
paikka-alueita sijoittuu teiden v€liin. P€€osa ty•-
paikka-alueista keskittyy rautatien it€laitaan 
keskustan pohjoispuolelle. 

Liikekeskus  sijoittuu  He/singintien  ymp€rist••n 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkint€jen selitykset llltteess•). 

Tuusulanj•rven  ja  rautatien v•liin, mutta  market- 
tyyppist• liiketilaa  on  rakennettu my‚s  He/sin-
gintien  ja  Pohjoisv•yl•n (mt  1456)  risteykseen 

 ja sen  it•puolelle. Julkiset palvelut sijoittuvat eri 
puolille keskustaa. Erilaisia kouluja, kurssi- 
keskuksia  ja  opistoja  on  poikkeuksellisen paljon 

 ja  monet niist• ovat hakeutuneet Tuusulan- 
j•rven tuntumaan. 

KAAVATILANNE  

Yleiskaava  1982.  
Haarajoen osayleiskaava,  tarkistettu  1984.  
Terhola-ƒn•s, osayleiskaavaehdotus 1990.  

Yleiskaavan tarkistus sek• erillisen• hankkeena 
keskustan osayleiskaava ovat vireill•. Yleiskaa- 
voilla pyrit••n taajamarakenteen tehostamiseen  

ja  varsinaisia kasvusuuntia  on  osoitettu niukasti. 
Lis•rakentamista tulee tapahtumaan eniten kes-
kustassa, pohjoisessa  ja  id•ss• Nummenkyl•n, 
Pietil•n-Isokyd‚n sek• Haarajoen suunnilla, 
my‚hemmin ehk• my‚s  radan  varressa kaa

-kossa.  Varsinaisia taajamarakenteellisia muu-
toksia ei ole odotettavissa. 

Keskustan kehitt•misess•  on  meneill••n  ide-
ointivaihe,  johon liittyen pyrit••n m••r•tietoises-
ti kehitt•m••n my‚s kevyen liikenteen verkos-
toa. Rantakadun varteen Tuusulanj•rven tuntu-
maan  on  vireill• kauppakeskus, joka antaisi po-
tentiaalia my‚s k•velykeskustan kehitt•miselle 
rannan  ja  rautatieaseman v•lille. Merkitt•vim-
m•t tieverkolliset kaavavaraukset ovat Haara- 
joen eritasoliittym•st• Hyvink••n suuntaan 
osoitettu uusi tielinjaus, jonka rakennuttua 
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Kaupungin arvokohteet sek€ pohja vesialueet (Merkint•jen selitykset liitteess€). 

Pohjoisv€yl€ (mt  1456) on  ehkƒ muuttumassa 	elƒv„ittƒƒ tienƒkymiƒ. Muualla yleisilme  on mel- 
kaduksi,  sekƒ  V€h€nummentien  jatko rautatien 	ko  sulkeutunut  ja metsƒinenkin.  Rakennuskanta 
yli lƒnteen. 	 on  varsin  massiivista  ja tiemaisernia jƒsentƒviƒ 

maamerkkejƒ  on  harvassa, leimallista  on maas- 
KAUPUNKIKUVA 	 ton  tasaisuus. Ydinkeskusta Helsingintien  ym- 

pƒrist„ssƒ  on  kaupunkimainen, mutta monin 
Jƒrvenpƒƒ  on  kaupunkina nuori  ja  my„s  sen ra- 	paikoin jƒsentymƒt„n  ja tilallisesti  liian vƒljƒ. 
kennuskanta  ja  kaupunkikuva ovat nykyaikaisia. 
Tuusulanjƒrven rantamaisemat,  pellot  ja  monet 	MAISEMATEKIJAT 
julkiset rakennukset hallitsevat tienƒkymiƒ rau- 
tatien lƒnsipuolisella alueella. Itƒlaidalla  ja Kello- 	Jƒrvenpƒƒ  on  kasvanut  radan  varteen sijoittuen  
kosken  suunnalla Keravanjoki viljelylaaksoineen 	osittain savikolle Tuusulanjƒrven pohjoispƒƒ- 
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h•n.  Kaupungin pohjoisosa sijoittuu osittain 
pohjois-etel•suuntaisen soraharjulle  ja sen  lie-
peill• olevalle hiekkavy‚hykkeelle. Moreeni-alu-
eet rajaavat aluetta kaupungin pohjoisreu -nalla 
ja  pienempi• sel•nteit• sijoittuu my‚s rakenne-
tun alueen l•nsi-  ja it•reunoille.  Maantie  1421 

 kulkee kaupunkialueen l•nsireunalla pienen ka-
pean laaksomuodon suuntaisena.  Kau

-punkialueen rajautuminen  on  maisemassa hyvin 
selv•piirteinen t•ll• kohdin. Kaupunkikeskustan 
etel•puolella levitt•ytyy viljelyaukea Tuusulan- 
j•rven molemmilla rannoilla. Maantie  1456  sijoit-
tuu kaupunkialueen it•reunalle p••osin mets•i-
selle moreeni-  ja hiekkamaalle.  Rakentaminen 

 on  levinnyt my‚s  sen  it•puolelle. My‚s maantie 
 1452,  joka yhdist•• maantien  1456  kaupungin 

pohjoispuolella valtatiehen  4,  sijoittuu saman-
tyyppisesti. Rakennetun alueen it•reunan  ja 

 pohjois-etel•suuntaisten p••teiden  (vt  4  ja mt 
 140)  v•liin  j••  kapeahko rakentamaton  savi- 

alue. 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
l•hdejulkaisun numerointiin): 

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ymp•rist‚t:  

1  J•rvenp••n taidetalo  (6.06) 
2  Vanhakyl•n  kartano  (6.07) 
3  Haarajoen  kartano  (6.08) 
4  Haarajoen  mylly  ja Lemmenlaakso  (6.09) 

5  J•rvenp••n kartano  ja opistoalue  (6.10) 

6  Tuusulanj•rven it•rannan taiteilijahuvilat 
 (6.12)  

Tiemilj‚‚ss•  vaikuttavia seudullisesti merkitt•vi• 
alueita  ja  kohteita ovat J•rvenp••n taidetalo 
Tuusulanj•rven pohjoisp••ss•  ja Vanhakyl•n 

 kartano  sen  etel•puolella erillisell• j•rven l•nsi- 
rannalle sijoittuvalla kukkulalla. Haarajoen kar-
tano sijoittuu aivan J•rvenp••n pohjoisrajalle 
maantien  140  varteen. Haarajoen mylly  ja  Lem

-menlaakso  muodostavat kulttuurimaisema-alu-
een  sen  etel•puolelle saman tien varressa. J•r-
venp••n kartano  ja opistoalue  taas sijoittuvat 
kaupunkialueen etel•reunalle Tuusulanj•rven 
it•rannalle maantien  145  l•hiymp•rist‚‚n. 
Tuusulanj•rven it•rannalle  sijoittuvat niin ik••n 
samaan maisemakokonaisuuteen arvokkaiksi 
osiksi taiteilijahuvilat Ainola, Ahola, Suviranta 
sek• Kallio-Kuninkaalan alue (Helsingin seudun 

rakennuskulttuuri  ja  kulttuurimaisema). 

TIEVERKKO 

Valtatie  4  ja  maantie  140  sijoittuvat taajama- 
rakenteen it•laidalle l•hinn• ohittaviksi teiksi. 
Taajamarakenteen sis•inen voimakas  tie on  
Pohjoisv€yl€.  Se  yhdistyy taajaman it•puolisiin 
teihin useampien poikittaisv•ylien kautta. Poikit-
taisv•yli• ovat maantie  1452  pohjoisessa  ja mt 

 146  ja sen  jatke paikallistie  11667  etel•ss•. 
Tuusulanj•rven rantaa kiert•v•t my‚s yleiset tiet 
(mt  145, pt 11591),  joiden osia  on  tarkasteltu 
tiekohtaisissa kuvauksissa. Luonteenomaista 
J•rvenp••n yleisten teiden verkolle  on,  ett• tiet 
sijoittuvat taajaman reuna-alueille, p••asiassa 
taajamarakennetta sivuaviksi v•yliksi. 

JOUKKOLIIKENNE 

Junayhteydet J•rvenp••st•  Helsinkiin  ja  Riihi-
m•elle ovat hyv•t. Vuorotiheys  on  keskim••rin 

 30  minuuttia. Linja-autoasema sijaitsee keskus-
tassa  Postikadun  varrella, noin  300  metrin 
p••ss• rautatieasemasta.  Paikallisliikenteen  lm -

ja-autoreitit  kattavat hyvin kaupunkialueen. 

TIESTƒƒN  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Keski-Uudenmaan tieverkkosuunnitelma, Tuu-
sula, Kerava, J•rvenp••, M•nts•l•  1993. 

 J•rvenp••n liik.turvallisuussuunnitelma  1992. 
 Valtatie  4,  toisen ajoradan rakentaminen v•lill• 

J•rvenp••-M•nts•l•, tiesuunnitelma  1990. 
 Valtatie  4,  toisen ajoradan rakentaminen v•lill• 

J•rvenp••-M•nts•l•, rak.suunnitelma  1995. 
 Haarajoki-Hyvink•• maantien parantaminen v•-

lill• Haarajoki-Kellokoski, tiesuunnitelma. 
Purolan rautatien eritasoristeys-  ja tiej•rjestelyt, 
yleissuunnitelma  1994.  
Purolan  rautatien eritasoristeys-  ja tiej•rjestelyt, 

 tiesuunnitelma  1996.  
J•rvenp••-Hyvink•• maantien  141  rakentami-
nen v•lill• Haarajoki-Nuppulinnantie, tiesuunni-
telma. 
J•rvenp••n Pohjoisv•yl•n (mt  1456)  liikenne-
valo-ohjauksen yleissuunnitelma v•lill• Sipoon

-tie-V•h•nummentie.  
J•rvenp••n Pohjoisv•yl•n (mt  1456)  parantami-
nen v•lill• Kaskitie-V•h•nummentie, rakennus- 
suunnitelma. 
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Nopeusrajoitukset  1995. 

3  

Liikenneonnettomuudet  1991-1995 (Merkint‚jen 
 selitykset liitteessƒ).  

Kevyen liikenteen jƒrjestelyt  ja  valaistus  1 
	

Liikennemƒƒrƒt 1995. 
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Ha  vainnekuva  t  Purolan yliku/kusillasta, yleissuunnitelma  1994  
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Maantien  1455 Kyr•l‚ -Ainola varustaminen ke-
vyen liikenteen v‚yl‚ll‚, tiesuunnitelma  1995. 

 Maantien  145  parantaminen v‚lill‚ Hyryl‚-J‚r-
venp‚‚, tarveselvitys (Tuusula, J‚rvenp‚‚) 

 1991.  
J‚rvenp‚‚n keskustan liikennesuunnitelma 

 1996.  

Keski-Uudenmaan tieverkkosuunnitelmassa  on 
 esitetty hankkeita kolmeen kiireellisyysluok-

kaan. J‚rvenp‚‚n hankkeista  I kiireellisyys
-luokkaan  on  esitetty V‚h‚nummentien jatkeen 

rakentamista (Purolan rautatien eritasoristeys). 
 II kiireellisyysluokkaan on  esitetty Kerava-J‚r-

venp‚‚-radanvarsitien rakentamista kevyen lii-
kenteen v‚ylineen, Haarajoki-Hyvink‚‚-maantie 

 ja  Nurmij‚rvi-J‚rvenp‚‚-maantie. 

J‚rvenp‚‚n liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
 on  esitetty kevyen liikenteen turvallisuutta pa-

rantavia toimenpiteit‚ runsaasti. Parannustoi-
miksi  on  esitetty p‚‚asiassa kevyen liikenteen 
verkon t‚ydent‚mist‚, kevyen liikenteen alikul-
kuk‚yt‚vien rakentamista, sek‚ suojatiesaarek-
keiden  ja korotettujen suojateiden  rakentamista. 
Lis‚ksi iikenneturvallisuutta parantavina toimen-
pitein‚ suunnitelmassa  on  esitetty valo-ohjattu-
jen liittymien  ja kiertoliittymien  rakentaminen. 

 Osa liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esite-
tyist‚ toimenpiteist‚  on  jo  toteutettu  (mm.  kevy-
en liikenteen j‚rjestelyt  Pohjoisv€yl€n  etel‚- 
p‚‚ss‚). 

Valtatien  4 t‚ydent‚misest‚ moottoritieksi on 
 laadittu tiesuunnitelmat nykyisen moottoritien 

p‚‚st‚ Lahteen saakka. Rakennussuunnitelma 
 on  valmistunut J‚rvenp‚‚st‚ M‚nts‚l‚n rajalle. 

Suunnitelmassa  on  esitetty uuden ajoradan li-
s‚ksi melusuojauksia Haarajoen kohdalle. 

Tieverkkosuunnitelmassa  esitetyst‚ uudesta 
Haarajoki-Hyvink‚‚-tiest‚  on  valmistunut  tie-
suunnitelma v‚lille Haarajoki-Kellokoski.  Tie- 
suunnitelmassa  on  esitetty kiertoliittym‚ maan-
tien  1456  (J‚rvenp‚‚-Kellokoski) riste‚miskoh-
taan. Haarajoen eritasoliittym‚n l‚heisyydess‚ 
k‚‚nnet‚‚n  V€h€nummentie (mt  1452) p‚‚- 
suuntana olevaan Haarajoki-Hyvink‚‚-tiehen. 

 Tien  liikenne-ennuste  on  ymp‚r•iv‚n tieverkon 
ratkaisusta riippuen  2200-6100  autoa vuorokau-
dessa. Suurin ennustettu liikennem‚‚r‚  on  ver-
kossa, jossa  on  mukana J‚rvenp‚‚n  ja  Nurmi- 

j‚rven v‚linen tieyhteys. 

Pohjoisv€yl€n  turvallisuuden parantamiseksi  on 
 laadittu suunnitelma, jossa  Pohjoisv€yl€n  mer-

kitt‚vimm‚t liittym‚t varustetaan liikennevaloilla. 

V‚h‚nummentien  liittym‚ss‚  on  liikennevalojen 
vaihtoehtona kiertollittym‚n rakentaminen (lii-
kennesuunnitelma  1996). 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisim
-man  tien,  Pohjoisv€yl€n  luonne  on  v‚lj‚n maan-

tiem‚inen. Taajamarakennetta halkaisevan tien 
ajonopeudet ovat liian korkeita tien sijaintiin 
n‚hden.  Pohjoisv€yl€  on  turvaton  ja sill‚  on  sat-
tunut viisivuotisjaksolla l‚hes kolmekymment‚ 
henkil•vahinkoon johtanutta onnettomuutta, 
joista p‚‚osa merkitt‚vimmiss‚ liittymiss‚. 

Pohjoisv€yl€n  it‚puolella  on  runsaasti asutusta, 
palveluja  ja  ty•paikkoja. Rakennetuista kevyen 
liikenteen v‚ylist‚  ja alikulkuk‚yt‚vist‚  huolimat-
ta  on  tiell‚ sattunut my•s kevyen liikenteen on-
nettomuuksia. Jalankulkijoiden  ja  py•r‚ilij•iden 
tasoylityksilt‚  on  vaikea kokonaan v‚ltty‚, kos-
ka kevyen liikenteen tienylitystarpeita  Pohjois- 
v€yl€ll€  on  pitk‚ll‚ matkalla  ja lyhimm‚n  reitin 
periaatteella oikoreittej‚  on  muodostunut tasos-
sa maantien yli rakennetuista kevyen liikenteen 
eritasoj‚rjestelyist‚ huolimatta. 

Pohjoisv€yl€n  t‚rkeimpien liittymien varustami-
nen liikennevaloilla parantaa sek‚ autoliiken-
teen ett‚ kevyen liikenteen turvallisuutta. Osana 
it‚ist‚ radanvarsitiet‚ toteutettava Kellokosken 

 ja Haarajoen  v‚linen tieyhteys v‚hent‚‚ merkit-
t‚v‚sti  Pohjoisv€yl€n  kautta J‚rvenp‚‚n l‚pi 
kulkevaa liikennett‚. 

Nurmij‚rven  ja  J‚rvenp‚‚n  v‚lisen seudullisen 
 yhteyden rakentaminen  on  ollut pitk‚‚n vireill‚. 
 Jos  yhteys p‚‚tet‚‚n toteuttaa, toimii  se  samal-

la keh‚v‚yl‚n‚  Tampereen ja  Landen moottori- 
teiden (valtatie  3  ja  valtatie  4)  v‚lill‚. Yhteys kul-
kisi J‚rvenp‚‚n pohjoispuolitse suunnitellun Pu-
rolan risteyssillan  ja V‚h‚nummentien  kautta 
Haarajoen eritasoliittym‚‚n. T‚ll•in  V€h€num-
mentien liikennem‚‚r‚  ja  luonne muuttuisi ny-
kyisest‚ oleellisesti. 
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TIEKOHTAISET  KUVAUKSET  

Helsinki-Lahti  vt  4  

- KVL:  13 000-21 500  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  120 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  2x1 0.5  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Valtatie  4  sivuaa kaupunkirakennetta it•puolelta. 
 Tien  it•puolelle  on  kasvanut l•hinn• teollisuus- 

alueita. J•rvenp••n pohjoisosissa Haarajoen 
alue muodostaa laajemman  osa-alueen tien it•-
puolella. 

2  Valta tien  4  ja  V€h€nummentien  liittym€ sijoit-
tuu avomaiseman reunaan. 

Tieymp•rist‚ 

Moottoritieosuus  loppuu J•rvenp••n etel•rajalla 
olevaan liittym••n.  Sen  j•lkeen  tie  jatkuu ym-
p•rist‚lt••n mets•isen• kunnes  se  ylitt•• pai-
kallistien  11707.  Ylityksen  kohdalla valtatielt• 
avautuu n•kymi• ymp•r‚iville teollisuusalueille. 
Ymp•rist‚  on  hieman sekava luonteeltaan. 
Id•ss• n•kym• tavoittaa my‚s Keravanjoen 
laakson. Tieymp•rist‚ muuttuu j•lleen sulkeu-
tuneeksi  ja mets•iseksi. Mets•sel•nteen  j•lkeen 

 tie  tulee laajaan avomaisemaan, jossa  sen  ylit-
t••  V€h€nummentie. Haarajoen taajama rajau-
tuu tien it•puoliseen peltoon. Viljelymaisemaa 
jatkuu J•rvenp••n rajalle saakka,  ja  tarkastelta-
van tiejakson Tuusulan kunnan puolelle sijoittu-
va pieni osuus  on  samantyyppist• ymp•rist‚l-
t••n. 

Ongelmallisin  osuus  on  Sipoontien ylitt•v• koh- 

ta, jossa tiemaisemat ovat teollisuusrakenta-
misesta johtuen sekavat.  Tie  vaatisi selkeit• 
reunaistutuksia  ja  mandollisesti my‚s melun-
suojausta. 

Vaarala -M€nts€l€ -Lahti  mt  140  

- KVL:  4300  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  80-1 00 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  10.0  m/AB  

Maantien  140  it•puolelle  j••  asuinalue  kaupun-
gin etel•rajalle. Maantien  ja  valtatien  4  v•liin 
j••v• alue  on  muodostunut teollisuusalueeksi. 
Sipoontien-Paippistentien  risteyksess•  ja sen 

 etel•puolella  on  tiet• parannettu rakenteiltaan  ja 
 kevyen liikenteen ymp•rist‚n osalta. Asuinaluet-

ta suojaa osittain meluvalli. Tieymp•rist‚st• 
puuttuu ilmett• antavia istutuksia, jotka rajai-
sivat teollisuusalueen reunaa tehokkaasti. Ny-
kyisell••n alueen ilme  on  ankeahko.  Risteys- 
alueelle  on  rakennettu kevyen liikenteen ali- 
kulut, jotka kaipaavat my‚s istutuksia v•likais-
toilleen. Risteysalueelta avautuu n•kym• it•-
puoliseen kulttuurimaisemaan.  Sen  j•lkeen  tie 

 nousee mets•sel•nteelle. Pienet peltoaukeat 
j••v•t tien viereen  ja Keravanjoki  kulkee  varsin 

 l•hell• tiet•, mutta kuitenkin reunapuuston  ja 
pensaikon  takana. Haarajoella  tie  sijoittuu pelto- 
aukean keskelle, molemmin puolin  on  rakenta-
mista,  mm.  sairaala-alue  ja taimimyym•l•  tien 
it•puolella.  Tie on  hieman korkeammalla ymp•-
rist‚••n. Joen ylitys  on  n•kymilt••n  ja reu-
napuustoltaan  kaunis, mutta  sen  j•lkeen paikal-
listien  11667  risteysalue  on  rakennuskannaltaan 

 ja ymp•rist‚lt••n  sekava. Risteyksess•  on 
 my‚s kevyen liikenteen alikulku. 

Ongelmakohtia  on  tiell• useampia. Moottoritien 
valmistuttua mt  140  luonne  on  muuttunut, mutta 
ilme s•ilynyt entisell••n. Erityisesti rakennettu-
jen aiheiden kohdalla tieymp•rist‚• tulisi kehit-
t•• taajamatietyyppiseksi  ja reunaistutuksia ja 
melusuojausta  lis•t•. 

J€rvenp€€-Hyvink€€  mt  1421  Jokelantie-
Eriksn€sintie 

- KVL:  2000-3000  autoalvrk 
- nopeusrajoitus:50-60 km/h 

 -  tien leveys/p••llyste:  7.5  m/AB  
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5 Tien  varressa  on  runsaasti  liikerakennuksia. 

6  Pohjoisv€yl€n pusikoitunutta tienreunaa.  
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Tie  alkaa j•rvenp••n kaupunkikeskustan l•nsi- 
puolelta l•helt• Tuusulanj•rven rantaa  ja  kulkee 
kapean laaksopainanteen reunaa seuraten poh-
joiseen. Kaupunkialueen reunassa  on  pientalo- 
asutusta  ja  sel•nteell•  kerrostaloja, jotka n•ky-
v•t tielle.  Tie on  luonteeltaan kapea  ja  pieni-
piirteinen.  Se  ylitt•• mets•sel•nteen  ja  jatkaa 
Vanhakyl•n viljelymaisemassa Tuusulan kunnan 
puolella pohjoiseen. 

Hyryl€-J€rvenp€€ mt  145  J€rvenp€€ntie 

- KVL:  3500-10 000  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  10.0  m/AB  

Pieni  osa  J€rvenp€€ntiet€  sis•ltyy J•rvenp••n 
kaupungin alueeseen p••osan ollessa Tuusulan 
puolella.  Tie  toimii t•rke•n• Hyryl•n  ja  J•rven-
p••n v•list• liikennett• v•litt•v•n• v•yl•n•.  Se 

 seuraa  koko  tarkastelujakson Tuusulanj•rven 
 rantaa laajempien n•kymien auetessa tien it•-

puoliseen kulttuurimaisemaan. Tiemilj‚‚t• tulisi 
kehitt•• istutuksiltaan kaupunkimaiseksi. 

Haarajoki-Halkia mt  1493  

- KVL:  900-1800  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  7.5-1 0.0  m/AB  

Maantie Haarajoki-Halkia erkanee maantiest• 
 140  J•rvenp••n pohjoisrajalla. Tarkasteltava  tie- 

osuus sijoittuu M•nts•l•n puolelle.  Se  ylitt•• 
joen  ja sen  l•hiymp•rist‚‚n  sijoittuu eriaikaista 
omakotiasutusta pienimuotoisina yhdyskuntina. 
Maisema  on  tasaista peltoaluetta. Tieosuus 
p••ttyy pienelle mets•sel•nteelle. Tiemilj‚‚  on 

 rakentamisen kirjavuudesta johtuen sekava. 
Selkeill•  ja  harkituilla reunaistutuksilla  voisi 
ymp•rist‚kuvaa j•sent••. 

Haarajoki-V€h€nummi mt  1452  V€h€num-
men tie 

- KVL:  2600  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  7.5-10.0  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  sijoittuu yhdysv•yl•ksi pohjois-etel•suun- 

taisten  maanteiden  140  ja  1456  v•lille yhdist•en 
Haarajoen alueen J•rvenp••n kaupunkikeskus-
taan.  Tien  pohjoispuolelle  j••  muutamia asuin-
alueita, mutta k•yt•nn‚ss•  se  toimii my‚s kau-
punkialueen pohjoisrajana. 

Tieymp•rist•  

Tien  l•nsip••  sijoittuu asuinalueen pohjoisreu-
naan,  ja  tien molemmin puolin kulkee kevyen lii-
kenteen v•yl•. Tiemaisema  on  p••osin  met

-s•inen,  joitain pienempi• asiuinalueita  j••  tien 
pohjoislaidalle. Niit• sivuava kevyen liikenteen 
v•yl•  on  paikallisesti nostettu tiet• korkeammal-
le. Liittym•alue valtatielle  4  sijoittuu peltomai-
seman  ja  mets•sel•nteen  reunaan.  Tie  jatkuu 
Haarajoen taajama-alueen l•pi maantielle  140. 

 Tiell• ei ole merkitt•vi• ymp•rist‚llisi• ongelmia. 
Kevyen liikenteen v•ylien v•likaistoja tulisi hoi-
taa puustoa kehitt•en  ja  avoimille  alueille istu-
tuksia t•ydent•en.  
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7  N€kym€ pohjoisv€yl€n suuntaisesti etel€€n. 

J€rvenp€€n  pohjoisv€yl€ mt  1456  Pohjois- 
v€yl€  

- KVL:  5800-9600 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p••llyste:  8.0 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Pohjoisv•yl•  on  keskeinen kaupunkialueen si-
s•inen v•yl•, joka sijoittuu kaupungin it•reunal

-le. Tien  it•puolelle sijoittuu asuinalueita  ja  liike- 
rakentamista.  Tie  toimii my‚s yhdysv•yl•n• J•r-
venp••n pohjoisrajalla sijaitsevan Kellokosken 
suuntaan valtatielt•. 

Tieymp•rist‚  

Tie  alkaa maantielt•  140 mets•iselt•  alueelta  ja 
alittaa  valtatien  4  sen  viimeisen moottoritie-
liittym•alueen kohdalla. Pohjoiseen kaartavasta 
tiest• erkanee maantie  1455 peltoalueelle sijot

-tuvassa risteyksess•.  Tie  jatkaa asuinalueiden 
ymp•r‚im•n•. Kaavatien risteyksen alikulku- 

j•rjestelyt  on totetutettu viimeistellysti.  Seuraava 
tiejakso sijoittuu maastoleikkaukseen  ja mets•i-
selle  alueelle.  Tien it•reuna  muuttuu liikeraken-
nusvaltaiseksi  ja  l•nsipuolella  on pusikoitunut 

 alue asuinalueen reunassa.  Tie on  liike- 
rakennuksia hieman korkeammalla tasolla. Ke-
vyen liikenteen v•yl•  j••  liikerakennusten 
eteen. Keskusta-alueen sis••ntuloliittym•n koh-
dalla  on market maamerkkin•  tien l•nsipuolella. 
Risteyksen pohjoispuolella  tie  muuttuu j•lleen 
asuinalueiden reunustamaksi. Tiejakso  on  kau-
nis reunapuustosta  ja  kevyen liikenteen v•yl•• 
reunustavasta lehmusrivist• johtuen.  Tie- 
ymp•rist‚ muuttuu avoimemmaksi  ja  tien l•nsi- 
puolelle  j•• kerrostaloalue. V•lialueet  ovat 
pusikoituvia. V€h€nummentien  risteyksen poh-
joispuolinen osuus  on  mets•ist•,  ja  tie  sivuaa 
Nummenkyl•n aluetta it•puolelta ennen Tuusu

-Ian  rajaa. Tiell•  on  onnistuneita kaupunkimaisia 
osuuksia  ja ongelmallisempia  jaksoja. Kaupun-
gin sis•isen• v•yl•n•  se on  luonteeltaan 
maantiem•i-nen. Reunaistutukset  ja v•ljien  reu-
na-alueiden huolellisempi hoito muuttaisivat il-
mett• kaupunkimaisemmaksi.  
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Tieosuus  sijoittuu M•nts•l•n puolelle tarkastel-
tavan tieverkon osaksi.  Se  erkanee maantiest• 

 1493  pohjoiseen peltoalueella. Tieymp•rist‚  on 
 p••osin tasaista peltoa.  Tie  sivuaa muutamia 

asuintontteja. Ymp•rist•llisi• ongelmia ei ole. 

Granbackan  pt 11702  

- KVL:  200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  7.0  m/AB,  SOP 

Tie  jatkuu edellisen tien suuntaisena etel••n 
maantielt•  1493. Tien  varressa  on  sekavaa ra-
kennuskantaa, asuinrakennuksia  ja  teollisuus- 
halleja. Ymp•rist‚ voisi selkiinty• selke•ll• reu-
naistutuksella rajattuna. 

Kaskela-Sotakyl€  Pt 11695  Kaskelantie 

- KVL:  500  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  7.0  rn/Os 

Kaskelantie erkanee  maantielt•  146  etel••n Si-
poon kunnan  raja-alueella  ja jatkuen  etel•- 
p••st••n Keravan puolelle.  Tie  sijoittuu kauniin 
viljelymaiseman reunalle, johon uudempi  ja  van-
ha kyl•asutus ovat my‚s sijoittuneet.  Tie  kiert•• 
onnistuneesti vanhan kyl•keskuk -sen. Tiemilj‚‚ 

 on  maisemallisesti kaunis. 

J€rvenp€€n  pt 11667  Sipoontie 

- KVL:  2500  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  7.5  m/AB 

8  Juuri valmistunut kevyen lIIkenteen alikulku. 

Sipoontie  jatkuu maantien  146  suuntaisena 
maantien  140  risteyksen yli l•nteen.  Se on  luon-
teeltaan pienehk‚ sis••ntulov•yl•.  Tien  it•p••s

-s• on  rakennettu kevyen liikenteen alikulku 
maantielle  140. Tien  etel•puolelle  j••  huolto-
asema  ja  teollisuusaluetta molemmin puolin val-
tatien  4  alitusta.  Pienen asuinalueen j•lkeen 
tielt• aukeaa n•kym• etel••n pellolle. Tarkastel-
tava tiejakso p••ttyy Satukallion asuinalueelle. 

Teollisuusalueen reuna vaatisi k•sittely• tien it•- 
p••ss•, muuten tiell• ei ole ymp•rist‚llisi• on-
gelmia. 

Ristinummen  pt 11611  Ristinummentie 

- KVL:  600  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  40-50 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  7.0  rn/Os 

Ristinummentie  sijoittuu J•rvenp••n etel•- 
rajalle.  Sen  alkup••ss•  on  kumpareella  kaunis-
ta vanhaa asutusta  ja  mm.  Kallio-Kuninkaalan 
seudullisesti arvokas alue. Suora tieosuus ylit-
t•• laajah  kon peltomaiseman, jota  rajaa mets• 
pohjoispuolella.  Tie  p••ttuu Ristinummen sei-
sakkeen  l•hist‚lle, jolla  on  vanhoja koristeellisia 
puurakennuksia.  Tie  mutkittelee asutuksen l•pi 

 radan  varteen. Pienimittakaavaisella tiell• ei ole 
ymp•rist•llisi• ongelmia, parhaimmat osuudet 
ovat kaunista tiemilj‚‚t•. 

YMP‚RISTƒTEKIJ‚T  

Pohjavesi  

Vedenhankinnalle  t•rkeit• pohjavesialueita  on 
 etel•puolella J•rvenp••n alueella kolme. Kes-

kustan etel•puoliselle alueelle sijoittuu alue,  jota 
J€r-venp€€ntie  sivuaa l•nnest•. Haarajoen ete-
l•-puolinen pohjavedenmuodostumisalue sijoit-
tuu valtatien  ja  maantien  140  v•liin jatkuen j•l-
kimm•isen tien it•puolelle. J•rvenp••n pohjois-
osassa pohjavesialue sijoittuu maantien  1452 

 etel•puolelle  Pohjoisv€yl€n  molemmin puolin  ja 
k•sitt•en Nummenkyl•n  taajama-alueen. 

Melu 

Ohjearvot ylitt•vi• liikennemelum••ri• todettiin 
selvityksess• "Uudenmaan yleisten teiden ym-
p•rist‚n tila: Melu,  1994"  kolmella tiejaksolla:  
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- Pohjoisv€yl€n (mt  1456) etel•p••ss• 
-  valtatiell•  4 Isokyd‚n  kohdalla  
-  maantien  140  varressa  Mikonpellossa  

Yhteenk••n kohteeseen ei selvityksess• esitet-
ty  meluntorjuntatoimenpiteit•.  J•rvenp••n kau-
punki oli lis•ksi esitt•nyt tiepiirin  meluohjelmaan 

 seuraavia kohteita:  

- J€rvenp€€ntie (mt  145) Teriojan  kohta  
- Pohjoisv€yl€ (mt  1456) Sarkatien  ja Vehn•tien 

 alueet  
-  valtatie  4  Haarajoen liittym€n  etel€puolelle oi-
kealle meluvalli (mandollisesti my•s liittym€n 
pohjoispuolelle) 
-  valtatie  4 Myraksen pientaloalueen  kohdalle 

 melueste  

YHTEEN  VETO JA  TOIMENPIDETARPEET  

Arvokkaita  tiejaksoja  ovat  mm.  Kaskelantien  
kulttuurimaisemassa kulkeva osuus, Pohjois- 
v€yl€n  (mt  1456)  viimeistellyimm€t  osat ja  Risti- 
nummen  paikallistie  (pt 11611)  sek• J€rven-
p€€ntie. Pohjoisv€yl€n tieymp•rist‚  vaatisi tar-
kempaa tarkastelua, jossa voitaisiin tutkia 

 melunsuojaustarpeet  asuinalueiden kohdalla 
sek•  tiemilj‚‚n  istutukset  ja l•hialueiden  hoito. 

 Tien  maantiem•isyytt•  olisi pyritt•v• v•hent•-
m••n ottaen huomioon  sen  sijainti kaupunki- 
rakenteessa.  Tien  luonnetta muuttamalla voi-
daan samalla alentaa  ajonopeuksia  ja  parantaa  
Pohjoisv€yl€n  turvallisuutta.  

Jos  Nurmij•rven  ja  J•rvenp••n v•linen  seudul
-linen  tieyhteys  p••tet••n toteuttaa, niin samalla 

tulee varmistua, ett•  V€h€nummentien  luonne 
 ja liittym•ratkaisut  vastaavat muuttuneita olo-

suhteita. 

Maank•yt‚n suunnittelussa tulisi varautua mah-
dollisuuteen toteuttaa  silmukkaramppi  Helsin-
gist• J•rvenp••h•n  suuntautuvalle  liikenteelle 
J•rvenp••n etel•isen  eritasoliittym•n koillisnel-
j•nnekseen. Silmukkaramppi  olisi  sujuvuudel-
taan  parempi  ja  turvallisempi nykyiseen suoraan 

 ramppiin  verrattuna.  

Melunsuojauksen  suhteen tulisi tarkastella 
my‚s erikseen mainittuja kohteita valtatien  4  ja 

 maantien  140  varsilla.  Ymp•rist‚lt••n  ongelmal-
lisia osuuksia sis•ltyy maantie  140  varteen  

sijoittuvilla  taajama-alueilla, joissa tien reuna- 
alueet vaatisivat  j•sent•mist•. 
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HYVIN  KAA  

HYVINK€€ 

Asukkaita kaupungissa  42 200. 
 Asukkaita keskustaajamassa  38 000. 

Maisemamaakunta: 
 Etel•inen viljelyseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki-Vaasa  vt  3 
Han  ko-M€nts€l€  vt  25  Hangonv€yl€-Porvoonv€yl€ 
Vantaankoski -H•meen linna mt  130  H€meenlinnantie-Nurmij€iventie  
Hyvink••-S•link•• mt  1430  Pohjoinen Keh€tie-Ridasj€rventie 
Riihim•ki-Hyvink•• mt  2850  Rllhim€entie  
Hyvink••-H•meenlinna mt  290  Hiki€ntie -It€inen Keh€tie 
Hyvink••-L•yli•inen mt  1361  Kyt€j€ntie  
J•rvenp••-Hyvink•• mt  1421  Jokelantie 
Noppo-Salmelanm•ki mt  1379  Tuusulantie 
Viertolan  pt 11443  Nopontie  
Tervam•en  pt 11490  Uudenmaankatu 
Uusi kartano-Palopu  ro  pt 11491  Tervam€entie-Kaltevantie 
Ahdenkallion Pt 11515  Ahdenkailiontie  

1  Viistokuva  kaupungista. 
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KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANK€YTT•  

Hyvink‚‚ sijoittuu noin  50 km  Helsingist‚ pohjoi-
seen kohtaan, miss‚  riste‚v‚t p‚‚rata  ja 
Hangonrata  sek‚  valtatiet  3  ja  25.  Kaupungin 
kasvu onkin perustunut  sujuviin Iiikenneyhteyk

-sun  ja  myƒs Salpaussel‚n tarjoamiin hyviin  ra-
kennusolosuhteisiin.  Nykyisin tyƒss‚ k‚ynti  ja 
asiointi  p‚‚kaupunkiseudulla  on  yleist‚. Noin  1/ 
3  tyƒvoimasta k‚y tƒiss‚ Hyvink‚‚n ulkopuolel-
la  ja  vastaavasti muualta tullaan  Hyvink‚‚lle  tƒi-
hin.  

Taajamarakenne  on  varsin  v‚lj‚  ja  laajalle levit-
t‚ytynyt, mutta silti  perushahmoltaan  yhten‚i-
nen, ydinkeskustan ymp‚rille ryhmittynyt ilman 
erillisi‚ satelliitteja.  Liikekeskus  Uudenmaanka-
dun  ja  H€meenkadun  varressa  on  venynyt  p‚‚-
radan ylitt‚v‚ksi nauhaksi,  jossa  liikerakenta-
misen  painopiste  on  viime aikoina ollut  radan 

 it‚puolella. Teollisuusalueet keskittyv‚t rautatei-
den varsille kaupungin pohjoisosaan  Saham‚

-keen  ja l‚nsilaidalle Hiiltomoon.  Valtatie  3 on 
 houkutellut uutta  tyƒpaikkarakentamista  ja  myƒs 

palveluja l‚ntisten  sis‚‚ntuloteiden  tuntumaan 
 ja  joitain teollisuuslaitoksia  on  noussut myƒs 

 kuntarajan  taakse Pohjoisen keh€tien (mt  1430) 
 varteen. 

Keskustan  kerrostaloalueita  ymp‚rƒiv‚t laajat 
 omakotitaloalueet  ja viheralueverkosto.  Koulut 

 ja  muut julkiset palvelut sijoittuvat p‚‚osin ydin-
keskustan laidoille. Ainoa mainittava taajama- 
rakenteessa irrallinen  osa  on  valtatien  l‚nsipuo-
leIla Nopon  alue, johon  on  noussut omakotitalo- 
asutusta  ja  jolla  on  myƒs oma ala-aste. Mootto-
ritien  l‚nsipuolisilla  alueilla  on  runsaasti ulkoilu - 
ja virkistysk‚yttƒ‚ ja sinne  sijoittuvat uimaranta, 

 siirtolapuutarha  ja  laajoja  retkeilyalueita. 

KAAVOITUSTILANNE 

Keskustaajaman osayleiskaava,  vahvistettu 
 1993.  

Nopon osayleiskaava,  vahvistettu  1992. 
 Hirvij‚rven osayleiskaava,  vahvistettu  1992. 

 Kyt‚j‚n osayleiskaava,  vahvistettu  1995.  

Hyvink‚‚ll‚  on  pitk‚‚n harjoitettu m‚‚r‚tietoista 
kaavoitus-  ja maanostopolitiikkaa ja  kaupunkia 

 laajennettaessa  on  perinteen‚ ollut rakentaa 
alue kerrallaan valmiiksi.  Osayleiskaavojen mi- 

toitus  perustuu noin  20 %:n  v‚estƒnkasvuun 
vuoteen  2010  menness‚. Taajaman kasvu 
suuntautuu p‚‚osin etel‚‚n  ja  it‚‚n. Etel‚ss‚ 

 on  taajamaa  tarkoitus laajentaa  Han gonv€yl€n  
(vt  25)  yli Kalevankatua jatkamalla, mutta asuin- 
rakentamiseen valtatien  etel‚puolta  tarvitaan 
vasta vuoden  2020  j‚lkeen,  tyƒpaikkaraken-
tamiseen  ehk‚  jo  aikaisemmin. Id‚ss‚ rakenta-
mista tulee tapahtumaan  Martin  suunnalla  Sil

-lankorvenkatuun  tukeutuen. 

Yleiskaavassa  on  osoitettu It€isen Keh€tien (mt 
 290)  jatko  vt 25:lle ja  edelleen J‚rvenp‚‚n 

suuntaan. L‚nness‚  ja  pohjoisessa kasvu tulee 
olemaan v‚h‚ist‚  ja  nykyiset  p‚‚tiet  muodosta-
vat taajaman  ulkorajat.  Tosin pohjoisessa heti 

 kunnanrajan  taakse Hausj‚rven puolelle  on  syn-
tynyt  tyƒpaikkarakentamista  ja  asumista  ja  alue 

 on  edelleen  laajenemassa. Kyt€j€ntien (mt 
 1361)  risteykseen, valtatien  3  varteen  on  osoi-

tettu alueita kaupallisia palveluja  ja  matkailu- 
toimintaa varten. Kuitenkaan  automarkettien  tu-
loa  p‚‚teiden  varteen ei sallita.  Nopossa  osa - 
yleiskaava osoittaa hieman  lis‚alueita  omakoti

-talorakentamiseen.  

KAUPUNKIKUVA 

Hyvink‚‚n omaleimaisuus syntyy  harjumaise
-masta, uusmaalaisittain  poikkeavan  mets‚i-

sest‚ kaupunkikuvasta  ja  kaupungin teollisesta 
luonteesta. Rautatiet ovat vahvasti l‚sn‚ kau-
punkikuvassa  ja  ydinkeskustassa sekoittuvat 
eloisasti vanha  ja  uusi rakentaminen. Keskustaa 

 ymp‚rƒivill‚ asuinalueilla  on  runsaasti suoriin 
 katulinjoihin  perustuvaa, ilmeelt‚‚n perinteist‚ 

 pientalorakentamista  ja  niille vastapainona maa
-merkinluonteisia  korkeita  pistetaloja. Mets‚isyy -

dest‚, v‚lj‚st‚  rakenteesta  ja  luontaisten maa- 
merkkien puutteesta johtuen  kaupunkirakenne 

 ei  hahmotu  kovin  selke‚n‚. 

L€ntisen Yhdystien  liittym‚‚n valtatien  3  varteen 
noussut  toimistotorni  kohoaa  tiemaisemassa  ko-
meana  maamerkkin‚  ja porttirakennuksena. 

 Muuten kaupunki ei juurikaan  n‚ytt‚ydy  yleisille 
teille.  P‚‚tiet  sivuavat keskustaa  2-3  km:n et‚i-
syydelt‚  ja  niilt‚ erottuu  vain  sis‚‚ntuloteiden 
risteyksiin hakeutuneita  tyƒpaikka-alueita.  Si

-s‚‚ntu lov‚yl‚t  muuttuvat kadu  iksi  taajama- 
rakenteen rajalla.  
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MAISEMATEKIJAT  

Hyvink••  on  rakentunut Salpaussel•n harjulle. 
P••osa kaupunkialueesta sijoittuu sora-alueel-
le, joka etel•-  ja l•nsireunoiltaan  muuttuu 
hienommiksi lajitteiksi. Valtatie  3  ja  maantie  130 

 sijoittuvat Hyvink••n l•nsipuolelle savikolle,  jota 
 rajaa id•st• Salpausselk•, luoteessa kallioinen 

sel•n-nealue  ja  l•nness• Petkelsuon laaja alue. 
T•m•n moreenikumpareiden j•sent•m•n viljely- 
alueen lis•ksi suurimmat viljelymaisemat ovat 
Hyvink••nkyl• valtatien  25  ja  valtatien  3  ris-
teysalueella  sek• kaupungin it•reunalle sijoittu-
va avomaisema. 

Kaupungista etel••n p•in jatkuu katkelmallinen 
soraharju Tuusulan kautta aina Helsinkiin saak-
ka. Hyvink••n alueella sit• ymp•r•i laaja 
hiekkavy‚hyke, jolla  on  my‚s laajoja turvealu-
eita.  Sen  molemmin puolin alueet ovat maape-
r•lt••n rikkonaista savi-  ja moreenimaata,  joka 
muodostaa pienipiirteisen  ja  vaihtelevan maa-  ja 
mets•talousalueen.  Valtatie  25  ohittaa kaupun-
kialueen etel•puolelta  ja  sijoittuu  em.  pieni-
piirteiselle alueelle sek• kaupungin kaakkois-
puoliselle moreenisel•nteelle. Viljelymaisemia 

 on  tien varressa v•h•n. Kaupungin pohjoispuo-
lella ohitustien• toimiva maantie  143  kulkee it•-
l•nsisuuntaisena alueella, jolla vuorottelevat 
soraharjut, moreenisel•nteet  ja  niiden v•liin j••-
v•t suoalueet. 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
l•hdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ymp•ris
-t•t:  

1  Hyvink••nkyl•n kulttuurimaisema  (71) 
2  Kruunupuiston  omakotialue  (73) 
3  Hyvink••n Sveitsin kansanpuisto  (74)  

Seudullisesti  arvokkaat rakennetut ymp•rist•t:  
4  Hopeavuoren  ja Vanhamyllyn  kulttuurimaise-
ma  (10.02) 
5  Ahdenkallion kartanomaisema  ja Mustam•n-
nist‚n  alue  (10.11)  

Tiemaisemassa  Hyvink••n kaupungin etel•puo- 
lella n•kyv• valtakunnallisesti arvokas ymp•ris- 
t‚kokonaisuus  on  Hyvink••nkyl•n kulttuurimai - 

sema.  Se  edustaa seudun vanhinta kulttuuri-
maisemaa, johon sis•ltyy vanhoja tilojen  p•• - 
rakennuksia, maatalousoppilaitoksen rakennuk-
sia, kaksi taitelija-ateljeeta  ja  kansakoulu sek• 
ty‚v•entalo. Kruunupuiston omakotialue kau-
pungin reunalla edustaa  1940-ja  50-lukujen 
tyyppitalorakentamista  ja  muodostaa runsaan 
kasvillisuuden kanssa hyv•n kokonaisuuden. 
Sveitsin kansanpuisto sijoittuu kaupungin l•nsi- 
reunalle l•helle pohjois-etel•suuntaisia valta-
tiet•  3  ja  vanhaa  Helsinki -H•meenlinna-tiet•.  Se 
on  toiminut virkistysalueena  jo  1800-luvun lopul-
la (Rakennettu kulttuuriymp•rist‚,  1993).  

Valtatien l•nsipuolelle sijoittuva seudullisesti 
merkitt•v• Hopeavuoren alue  on  teollisuushisto-
nan  kannalta merkitt•v•, koska  sinne  avattiin 

 1500-luvun puoliv•liss• kaivos, joka kuitenkin 
lakkasi toimimasta lopullisesti sata vuotta my‚-
hemmin. Vanhamyllyn koskea  on  pidetty kaivok-
sen sulaton paikkana. Tarkasteltavien teiden  lie

-peille  sijoittuvat my‚s Ahdenkallion kartanomai-
sema  ja Mustam•nnist‚n  alue Hyvink••n it•-
puolella. Peltojen ymp•r‚im• kartano muodostui 

 1905  Erkyl•n  kartanon ulkotilasta.  Sen  maille 
syntyi  1920-ja  30-luvuilla Mustam•nnist‚n ty‚-
v•en asuinalue,  ja  maista  on  my‚s muodostu-
nut suuri  osa  Hyvink••n it•puolen asutus- 
alueesta  1920-luvulla tehdyn palstoitussuunni-
telman pohjalta (Helsingin seudun rakennus- 
kulttuuri  ja  kulttuurimaisema,  1986). 

TIE  VERKKO 

Koska kaupunki sijoittuu liikenteelliseen solmu- 
kohtaan,  sen  tieverkko  on  varsin  mittava  ja ras-
kas. P••tieverkko  muodostuu taajamaa pohjoi-
sesta, l•nnest•  ja  etel•st• sivuavista ohikulku-
teist•  ja  niilt• s•teett•isesti ydinkeskustaan joh-
tavista sis••ntuloteist•. My‚s it•inen ohikulkutie 

 on  tarkoitus t•ydent•• viel• puuttuvalta osal-
taan  Ridasj€iventien  ja  valtatien  25  v•lill•, min-
k• j•lkeen l•piajotarvetta ydinkeskustan kautta 
ei ole. 

JOUKKOLIIKENNE  

Linja-autoasema sijaitsee keskustassa Uuden-
maankadun varressa. Rautatieasema  on 200 

 metrin et•isyydell• linja-autoasemasta. Joukko- 
liikenne perustuu p••osin p••radan raideliiken-
teeseen, mutta my‚s linja-autoyhteydet  varsin- 
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Valta tien  25  para ntaminen  v€lill€ Vantaanjoki-Hyvink€€n it€inen eritasolllttym€, yleissuunnitelma 
 1992. 

___  __9- 

- 	 /S  

/_-- __/(.  
j 	 I. 

(ry'  
‚  

/ 'l;  rz  (I  / r/:5‚  

! 

Havainnekuva  Kalevankadun eritasoliittym€st€, yleissuunnitelma  1992. 

METIflY$ 

pWSA8TUUS  

I.  €  
i 	 \.,_ WICtUIKAY'IA 

/ \ 	 TA,TT‚Ui -  
2_ _J„„_- 



184 	 Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist•n tila. Tiemilj•• kaupunkiseuduilla. 

HYVINK€€.  

. 

46 Ji  I 
7 
L I; 	 4:  . 	 I  

-Vt3 	 , 	 .- 	 " 	 -:' 

.: , :  
4 	

LpIk  ui 	 " (\ 	I 	
- 	L_  

/_'  ---a 	 i€  T;  .- 
- 	

• 	 a- :- 	- 	L- ; ;;- 1 	i  

L 	 I 	 . 	 , .  7 	 4I 
 :  

k 	‚ 	 _ 	 ;-  _ I( 	= 	- 	 . 	ƒ 	- 	Jftkk 	 .  I  > 	 - _ 

! 	 v =T: :: 	 i_  
-; 	

J 	--  =_I-= 	 :;:-: 	
: 	.  

'I;-, 	 . 	, 
,, 	

? :, 	 - 	
4 	: 	 V  

, - 	 - #' 	 ,  l. 	 \ ‚ 	 . 	 - 	 - . 
.  r 	 , 	 - 	 -‚- f' 	' 	 . 	- - 	 --- - 	- - - _- - 

. - 	ss_'  ' - 	 - .' '- 	 - 	 - : 	 '.. 	 - 	 ' 

	

S4y 	 ƒ 	 -\' 	 -- 	 • 	
.s 	 ‚ 

;( 
 /1 

 / 	 1 	 . 

., 	p ;5 ?' 	 -  -Kƒ'  

. 	

S 	 :: 

Ii- 	 - 	 - - 

- \ 	)-1 	 - - 	
_. 	T  

_____  _L  ...&.- 	 ‚' 

___ 	

92  

1TIpi,li99. 	 1-ƒ 	 - 	 - 	 I 	 -$ 	 '266  

. 	 2 	 Martt 	 46 	
26 

'4A 	 )/ 	 L 

ti 	
2 	 , 	 , :(- - - 	 + 	 II 	 7  

- 	 '1. 	 '1 	 - 	 - 	'-- 	
/'- 	 9454 	 2 3 	-  

,i- 	 L-.- 	 L 
 - 

- 	 11 	 - 	 H' 	 - 	 - 	 ( 

/ 	

- 

	

___ 	

ntsaa 

- 

- 

- 	
V. 	

629 	- 	 -- - 	- 

- 	 4--o 	 -- - 
- 	 -: 	 -.- 

Hyvink„„n it„inen  ohikulkutie, yleissuunnitelma  1995.  



Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist•n tila. Tiemilj•• kaupunkiseuduilla. 	 185 
HYVINK€€.  

kin  etel••n. Junien vuorotiheys  on  keskim••rin 
 30  minuuttia. Paikallisliikenteen linja-autovuorot 

l•htev•t rautatieasemalta  ja  niiden reitit kattavat 
hyvin  koko kaupunkialueen.  

Yleiskaavassa varatut uuden asuinalueet  on  mi-
toitettu siten, ett• v•est‚pohja olisi linja -auto-
linjoja ajatellen riitt•v•. Pitk•n  matkan  linja-auto

-liikenteell•  on  merkityst• etenkin l•ntisten kau-
punkiosien  ja Nopon  asukkaille, jotka voivat 
k•ytt•• valtatiell•  3  liikenn‚ivi•  vuoroja. 

TIEST‚‚N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Tieverkko  1990/201 0,  Hyvink••  (1991). 
 Hyvink••n it•inen ohikulkutie, yleissuunnitelma 

 1995.  
Kantatien  53  parantaminen v•lill• Vantaanjoki-
Hyvink••n it•inen ohikulkutie, yleissuunnitelma 

 1992.  
Viertolan  paikallistien  11443  parantaminen  ja 

 varustaminen jalankulku-  ja polkupy‚r•tiell•,  tie-
suunnitelma  1994.  

Hyvink••n kaupungin  ja  Uudenmaan tiepiirin 
vuonna  1992  yhteisty‚ss• laatimassa 'Tieverk-
ko  1990/2010'  raportissa  on  esitetty toteutetta

-via  hankkeita kolmeen  kiireellisyysluokkaan.  

Helsinki-H•meenlinna - moottoritie valmistui 
vuonna  1992  poistaen  samalla p••osan vanhan 
valtatien liikenneturvallisuus-  ja  palvelutaso-on-
gelmista. Toteutumattomista hankkeista t•rkein 

 on I  kiireellisyysluokkaan  esitetty it•isen ohikul-
kutien rakentaminen v•lille valtatie  25-pohjoinen 
ohikulkutie. It•inen ohikulkutie toimisi my‚hem-
min osana it•ist• radanvarsitiet• v•lill• J•rven-
p••-Hyvink••. Hankkeesta  on  laadittu vuonna 

 1995  yleissuunnitelma,  jossa ohikulkutie esite-
t••n toteutettavaksi siten, ett• eritasoliittym•t 
rakennetaan valtatielle  25  ja  maantielle  143 

 (pohjoinen ohikulkutie). Kevyen liikenteen v•y-
l•n rakentamiseksi Viertolan paikallistien  11 443  
(Nopontie) l•nsipuolelle  on  laadittu tiesuunnitel-
ma. Hanke  on  my‚s  I  kiireellisyysluokassa. 

Tieverkkosuunnitelman  Il kiireellisyysluokkean 
 kuuluu hanke 'Valtatien  25  parantaminen v•lill• 

Vantaanjoki-Hyvink••n it•inen ohikulkutie'. Siit• 
 on  laadittu yleissuunnitelma vuonna  1992. 

 Suunnitelmassa esitet••n  em.  osuuden toteut- 

tamista vaiheittain siten, ett•  ensin  toteutetaan 
Hyvink••n it•isen ohikulkutien eritasoliittym•. 
Toisessa vaiheessa rakennetaan Kalevankadun 
eritasoliittym•  ja  Jokelantien eritasol iittym••  pa-
rannetaan rakentamalla toinen ramppi. Viimei-
seksi rakennetaan valtatielle toinen ajorata  ja 
t•ydennet••n Jokelantien eritasoliittym•  lopulli-
seen muotoonsa. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Hyvink••n it•isen ohikulkutien toteutuessa  on 
 ohikulkuliikenteelle  j•rjestetty yhteydet kaikissa 

p••ilmansuunnissa. Jatkosuunnittelun yhtey-
dess• tulisi varmistua, ett• lis•rakentaminen 
ohikulkuteiden 'v••r•lle' puolelle ei aiheuta 
turvallisuusriski• jalankulkijoille  ja  py‚r•ilij‚ille, 
joiden reitinvalintaan (ohikulkuteiden tasoylityk

-set) on  vaikea vaikuttaa. 

Hyvink••n yleiskaavassa  on  osoitettu asuin-  ja 
teollisuustontteja  valtatien  25  etel•puolelle.  Li

-s•rakentamista  valtatien etel•puolelle ei tulisi 
toteuttaa ennen Kalevankadun  eritasoli ittym•n 
toteuttamista. Rakennettavan Kalevankadun eri-
tasoliittym•n  ja  Jokelantien eritasoli ittym•n 

 kautta voidaan valtatiet• riste•v• autoliikenne 
j•rjest•• turvallisesti.  Sen  sijaan yleiskaavan to-
teutuessa  on  vaarana kevyen liikenteen taso-
ylitysten lis••ntyminen valtatiell•. 

Kalevankadun  ja  Jokelantien  l•heisyyteen esite-
tyt kevyen liikenteen eritasoriste•miset eiv•t rii-
t• turvaamaan jalankulkijoiden  ja  py‚r•ilij‚iden 
ylitystarpeita valtatien pohjoispuolelle. Niiden 
v•liin tulisi rakentaa kevyen liikenteen ali/yli-
kulku  ja  varmistua siit•, ett• jalankulkijoiden  ja 

 py‚r•ilij‚iden valitsemat kulkureitit eiv•t johda 
valtatien tasoylityksiin. Lis•rakentaminen  Poh-
joisen ohikuikutien  pohjoispuolelle (Hausj€rven 
puolelle) ei ole liikenneturvallisuuden kannalta 
suotavaa autoliikenteen tasoriste•misten  ja  ke-
vyen liikenteen tasoylitysten vuoksi. 
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2  Hyvink€€n etel€puolella maantie  130  ylitt€€ valtatie  3  siirtyen  sen  it€puolelle. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET  

Helsinki-Tampere  Vt  3  

- KVL:  15200-17700 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  120 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  2x12.0 m/AB  

Sijainti  kaupunkirakenteessa 

Ohikulkutie  Hyvink€€n l€nsipuolella muodostaa 
rajan kaupunkirakenteelle  ja kulttuurimaisemal

-le. Nopon pientaloalueet  j€€v€t tien l€nsipuolel
-le.  Tarkasteltavan tiejakson etel€p€€ sijoittuu 

pellolle.  Hangonv€yl€n liittym€alueen j€lkeen  tie 
 ylitt€€ avoimen lakialueen  ja  jatkaa peltoalueel-

la,  jolta  avautuu n€kymi€ sek€ it€€n ett€ l€n-
teen. Salpaussel€n kohdalla  tie  auttaa H€meen-
linnantien.  Tie  jatkaa peltomaiseman reunassa 
Kyt€j€ntien liittym€€n saakka. Kevyen liikenteen 
v€yl€ sijoittuu valtatien  ja  H€meenlinnantien v€-
liin. Tiet kulkevat tarkasteltavan tieosuuden lop-
puun samassa maastok€yt€v€ss€, l€nness€  ko- 

hoaa mets€inen  m€ki.  Kyt€j€ntien liittym€n eri-
tasoj€rjestely sijoittuu avoimaisemaan, luiskia 

 on  tosin istutettu.  Tie  jatkuu pienikuvioisessa viI-
jelymaisemassa rajautuen it€puolella H€meen-
linnantiehen  ja  taajama-al ueeseen. 

Tieymp€rist• 

Tiealue leveine v€likaistoineen  on  poikkileik-
kaukseltaan laaja. Ongelmallisinta tiemilj••ss€ 

 on  suhde  H€meenlinnantiehen  ja  niiden v€lialu-
een hoito. Aluetta olisi paikoitellen metsitett€v€, 
jotta tiemaisemasta muodostuisi selke€  ja  j€-
sennelty.  Toisaalta n€kymi€ rakennettuun ym-
p€rist••n tulee s€ilytt€€ avoimena, jotta kau-
pungin l€heisyys  on koettavissa. Liittym€alueet 

 ovat laajoja, mutta istutusten kasvaessa niiden 
ilme tulee pehme-nem€€n. Vantaanjoen  ja  Sal-
paussel€n ylityst€ voisi maisemanhoidolla ko-
rostaa. Tielt€ avautuvat viljelymaisemat tulisi 
s€ilytt€€ avoimina.  
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3  Valtatie  25:n  ja  valtatie  3:n  liittym€alue  on  mi-
tolltaan  laaja. 

Hanko-M€nts€l€  Vt  25  Hangonv€yl€ 

- KVL:  3900-7600  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  80-100 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  10.0  m/AB  

Valtatie  25  sivuaa Hyvink€€n kaupunkialueen 
etel€laitaa. Asuirakentamisen  on  suunniteltu le-
vi€v€n my•s tien etel€puolelle, mik€ saattaa ol-
la ongelmallista liikenneturvallisuuden kannalta. 
Tarkasteltava tieosuus alkaa Nurmij€rven puo-
lelta harjualueen p€€st€, jossa paikallistie  11355 

 alittaa  valtatien.  Tien  reunoille  j€€  jonkin verran 
asutusta  ja teollisuusrakennuksia.  Pelto-osuu-
della  tie  painuu  radan alituksen  kohdalla leikka-
ukseen, jonka luiskissa  on  kaunista puustoa. 
Viljelymaisemaan avautuu pieni€ n€kymi€ tien 
etel€-  ja  pohjoispuolelle. Tieymp€rist• muuttuu 
mets€alueeksi ennen valtatien  3  ja  H€meenhin-
nantien liittymi€,  ymp€rill€  on  haja-asutusta. Eri-
tasoliittymist€ avautuu pitki€ teiden suuntaisia 
n€kymi€ etel€€n  ja  pohjoiseen.  Hangonv€yl€n 
tieymp€rist• jatkuu mets€isen€, tien etel€puo-
liset soranottoalueet peittyv€t leikkausluiskan 
taakse. Pienet n€kym€t peltoalueille ryyditt€v€t 
muuten sulkeutuneelle mets€seudulle sijoittu-
vaa tieosuutta, kuten my•s n€kym€t p€€radan 
ylikulkusillan kohdalla. 

Tiemilj••  on  luonteeltaan melko neutraali pitkis-
t€ mets€osuuksista johtuen. Ymp€rist• ei sis€ll€ 
mainittavia ongelmakohtia, mutta Vantaanjoen 
arvoa  ja havaittavuutta tien€kym€ss€  voisi ko-
rostaa  ja  Kalevankadun-Jokelankadun  suunnal-
la liittymien ilmett€  ja  kaupungin julkisivua tulisi 
kehitt€€. 

Vantaankoski -H€meenlinna mt  130  H€meen-
linnan  tie  

- KVL:  1900-2100  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  10.0-10.5  m/AB  

H€meenlinnantie  kulkee samassa maastok€y-
t€v€ss€ moottoritien kanssa. Hyvink€€n etel€-
puolella  se j€€  moottoritien l€nsipuolelle, mutta 
vaihtuu Salpaussel€n kohdalla it€puolelle.  Tie 

 v€litt€€ seudullista  ja  paikallista liikennett€. 

Etel€p€€  on  neutraalia mets€osuutta,  jolta  vilah-
taa pieni€ n€kymi€ peltoalueille. Nopon pienta-
loasutus  j€€  tiest€ irralleen l€nsipuolelle. Avoin 
kulttuurimaiseman€kym€ aukeaa tielt€ moottori-
tien suuntaan juuri ennen kuin  se  ylitt€€ mootto-
ritien. Harjulta laskeuduttaessa tien reuna-aluei-
den maank€ytt• vaikuttaa j€sentym€tt•m€lt€. 
Teiden v€liin  j€€ mm.  k€ytt€m€t•n huoltoase-
makiinteist•.  Tie  ylitt€€ syv€ss€ uomassa ole-
van Vantaanjoen. Pohjoisempana tien varressa 

 on  selke€ teollisuusvy•hyke huoltoasemineen, 
joiden k€ytt•  on  tosin moottoritien valmistumi-
sen j€lkeen huomattavasti v€hentynyt. Kevyen 
liikenteen v€yl€n v€likaistan k€sittelyll€  ja  muul-
la ymp€rist•nhoidolla voitaisiin vahvistaa kau-
punkimaista vaikutelmaa. Tieosuuden katkaisee 
p€€liittym€ Hyvink€€n keskustaan, jossa korkea 
toimistotorni kohoaa komeana maamerkkin€. 
Pohjoiseen jatkavan tien vierell€ kulkevan kevy-
en liikenteen v€yl€n v€likaistalla  on  paikoitellen 
maavalli, joka kaipaisi istuttamista.  Tie  jatkuu  jr-
rallisena kaupunkirakenteesta ja  muuttuu ymp€-
rist•lt€€n mets€iseksi  ja sulkeutuneeksi.  

Hyvink€€-S€link€€ mt  143  Pohjoinen  Keh€tie 

- KVL:  2700  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  9.0  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  sijoittuu Hyvink€€n kaupunkialueen pohjois- 
rajalle toimien ohitustien luonteisena v€yl€n€. 

 Sen  pohjoispuolella  on vain  teollisuusaluetta 
rautatien varressa, muuten kaupunkirakenne  ra-
jautuu  tiehen.  Tien  etel€puolella  on  teollisuutta 

 ja ulkoilualueita  sek€ lentokentt€.  



5  Hyvink€€n kohdalla H€meenlinnantie toimii kaupungin sis€isen€ v€yl€n€ teollisuusalueen kohdalla.  

6  Pohjoinen keh€  tie  sivuaa kaupunkialueen pohjois/aitaa. Golfken t€lle aukeaa n€kymi€. 
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Tieymp€rist• 

L€nsip€€n liittym€alue valtatielle  3  ja  maantielle 
 130  sijoittuu mets€vy•hykkeelle. Keh€tien alku-

p€€ss€  on  kallioleikkaus,  jonka kohdalla tien 
etel€puolinen korkea m€ki n€kyy maamerkkin€. 
Kallioleikkauksen j€lkeen tielt€ avautuu n€kymi€ 

 golf  kent€lle tien molemmille puolille.  Kulom€en-
tien  etel€puolinen rinnemaasto tarjoaa jylhi€ n€-
kymi€.  Riihim€entien  risteyksen j€lkeen  tie- 
maisema levitt€ytyy hieman ennen rautatien 
alitusta pohjoiseen avautuvana kapeana pelto- 
maisemana. Pusikoitunut tienvarsi reunustaa 
teollisuusalueita  ja  pienen pelton€kym€n j€l-
keen  tie  nousee Salpaussel€lle, jonka p€€lle  on 

 sijoitettu lev€hdysalue tien pohjoispuolelle. L€n-
teen aukeaa komea tien suuntainen n€kym€ 
lev€hdysalueelta, joka rajautuu tiest€  vain  v€li-
kaistalla.  

4  Pohjoisen keh€ tien jyihi€ n€kymi€ sel€nteen 
reunalta l€nteen.  

Tie  sijoittuu n€kymien kannalta komeaan maas-
toon, vaikka varsinaiset kulttuurimaisemat puut-
tuvatkin.  Tien  l€nsi-  ja it€p€€t  sijoittuvat luon-
nonymp€rist••n, kun taas rautatien alituksen 
kohdalla  tie  koskettaa eniten taajamaraken-
netta.  Tien  reuna-alueiden hoitoa voitaisiin ke-
hitt€€. Lev€hdysalueen reunaa voisi my•s istut-
taa harkitusti. 

Riihim€ki-Hyvink€€  mt  2850  R!ihim€entie 

- KVL:  4300  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0  m/AB  

Tarkasteltava tieosuus ulottuu Pohjoiselta keh€- 
tielt€ Hyvink€€n rajalle.  Tie  kulkee kapean 
pohjois-etel€suuntaisen sel€nteen  ja soistuneen 

 vy•hykkeen v€lisess€ sulkeutuneessa maise-
massa jatkaen Riihim€en puoleisessa kulttuuri-
maisemassa. 

Hyvink€€-H€meenlinna  mt  290  Hiki€ntie -It€i-
nen Keh€tie 

- KVL:  1900  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0-10.0  m/AB  

Tie  yhdist€€ Hyvink€€n keskustan sis€€ntulo-
v€yl€n Ridasj€rventien Pohjoiseen keh€tiehen  

ja  jatkuu Riihim€en puolelle pohjoiseen  Hiki€n-
tien€.  Tie  muodostaa pohjoisp€€n suunnitellulle 
it€iselle ohikulkutielle. Tieymp€rist•  on  mets€- 
seutua Salpaussel€n harjulla. Tiell€ ei ole ym-
p€rist•llisi€ ongelmia. 

Hyvink€€ -L€yli€inen mt  1361  Kyt€j€ntie 

- KVL:  1000-5000  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0-10.0  m/AB  

Tie  v€litt€€ paikallista  ja seudullista  liikennett€ 
Hyvink€€n l€nsipuolelle.  Se  erkanee  l€nteen 
valtatiest€  3  ja maantiest€  130  laajalta uudelta 
liittym€alueelta peltomaiseman it€reunalla.  Lut-
tym€n v€lialueille  on  tehty istutuksia, jotka kas-
vaessaan maisemoivat aluetta  ja kohentavat 
sen  ymp€rist•€.  Tie  laskeutuu liittym€alueelta  

7 Kyt€j€ntie  sijoittuu hyvinhoidettuun viljelymai-
semaan. 
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Hyvink€€n l€nsipuoliseen laajaan kulttuurimai-
semaan, jossa  se  kulkee rauhallisesti kaarrellen 
Kyt€joen uomaa seuraten. Tielt€ avautuu kau-
niita n€kymi€.  Tie on  suhteellisen kapea eik€ 
erillist€ kevyen liikenteen v€yl€€ ole.  Tie on  ko-
konaisuudessaan maisemiltaan arvokas  ja 
vaalittava.  

J€rvenp€€-Hyvink€€ mt  1421  Jokelantie 

- KVL:  4200-6600  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0-7.5  m/AB  

Tie  seuraa rautatien vartta  ja  v€litt€€ liikennett€ 
J€rvenp€€n suuntaan. Tarkasteltavan jakson 
pohjoisosa alkaa l€helt€ rautatien alikulkua.  Tie 

 seuraa ratapengert€, joka peitt€€ tien€kym€t 
it€€n.  Tien  l€nsireunalla  on  pusikoitunut vy€hy-
ke  asutuksen  ja  tien v€liss€. Valtatien  25 

 alituksen  j€lkeen maisemaa hallitsevat  radan 
it€puolisen muuntoaseman s€hk•linjat.  Tien 

 lounaispuolelle  avautuu pienimuotoinen pelto- 

8  Korkea ratapenger rajaa Jokelantien n€kym€t 
it€€n. 

maisema,  jota harva  asutus reunustaa.  Tien 
 suora linjaus yksitoikkoinen.  Tie on  suhteellisen 

kapea, mutta kevyen liikenteen v€yl€ levitt€€ 
tieaukkoa. Asuinalueen reunavy•hykett€ tulisi 
kehitt€€ melusuojana. V€likaistaistutuksilla voisi 
rytmitt€€ tiet€ erilaisiin jaksoihin, jotka ilment€-
v€t sis€€ntuloa kaupunkiin. 

9  Tuusulantien varren tilakeskus  on  saanut suo-
jakseen meluvallin valtatiet€  3  vastaan.  

Noppo-Salmelanm€ki mt  1379  Tuusulantie 

- KVL:  300  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0-6.5  rn/Os,  AB  

Tuusulantie liittyy pohjoisessa valtatiehen  25 
 moottoritien liittym€n it€puolella mets€isell€ 

harjulla.  Tie  kaartaa moottoritien viereen  ja  jat-
kaa suoalueen  ja  pellon v€list€ etel€€n.  Tien  ja 

 valtatien v€liin  j€€  tilakeskus,  jonka kohdalla 
valtatien reunassa  on  meluvalli.  Tien  n€kym€t 
avoimilla alueilla ovat vaihtelevia, ymp€rist•llisi€ 
ongelmia ei ole. 

Palkkisillan  pt 11353  (Nurmij€rvi) 

- KVL:  1200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0 -8.Om/AB  

Hyvink€€n tieverkkoon liittyy osittain  N  urmij€r
-yen  puolella oleva Palkkisillan paikallistie, joka 

johtaa Kivirn€ki-Tienhaara paikallistielt€ l€nteen 
Herustenj€rvien pohjoispuolitse. Tieosa laskeu-
tuu harjun rinnett€ kohti j€rve€, jossa tien  ja  ran-
nan v€liin  on  rakennettu tiivist€  loma-asutusta. 
Pihat  on  erotettu tiest€ peitt€vin aidoin, tiealue 

 on  hyvin kapea. N€kymi€ j€rvelle vilahtaa asu-
tuksen lomitse.  Tien  sijainti rnaastollisesti  on 

 hieman v€kin€inen johtuen rajaavasta asutuk-
sesta.  



Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist•n tila.  Tiemilj•• kaupunkiseuduilla. 	 191 
HYVINK€€. 

Kivim€ki-Tienhaara  pt 11355  Rajam€ent!e  
(Nurmij€rvi) 

- KVL:  1200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  7.0-8.0  m/AB 

Paikallistie  alkaa l•nness• kantatielt•  25  ja  kier-
t•• Herusten pienen taajama-alueen kautta 
Nopon pohjoispuolelle yhtyen tiehen  11443. Se 

 sijoittuu my‚s Nurmij•rven puolelle, mutta suo-
raksi jatkeeksi Hyvink••n tieverkkoon.  Tien 

 etel•p••  sijoittuu harjualueen reunaan.  Tie- 
ymp•rist‚  on  suurimmaksi osaksi pienimuotois-
ta asutusta m•ntykankaalla, tiheimm•t ryhm•t 
ovat kantatien pohjoispuolella  ja  paikallistien 

 11353  risteyksen tuntumassa.  Tien  varteen  on 
 rakennettu kevyen liikenteen v•yl•, joka erottuu 

paikoitellen v•likaistalla  ja  paikoitellen reuna- 
kivell• ajoradasta.  Tien  l•nsipuolelle  j••  laaja 
Liukustenm•en soranottoalue.  Tien  pohjoisosa 

 on  rakentamatonta mets•aluetta.  Tiell• ei ole 
merkitt•vi• ymp•rist‚ongelmia. Kevyen liiken-
teen v•yl•n yhteyteen voisi sijoittaa reunais-
tutuksia rakennettujen alueiden tuntumaan. 

Rajam€entien  tiivist€ pientaloasutusta. 

Viertolan  Pt 11443  Nopontie 

- KVL:  300  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  6.5-7.5  m/ƒs,  AB 

Tien  pohjoisp••n  liittym•  on  uusittu moottoritien 
rakentamisen yhteydess•. Liittym•n ymp•rist‚  

on  viel• avoin  ja  k•sittelem•t‚n. Muuten  tie  seu-
raa linjaukseltaan harjualueen reunaa  ja sen  it•-
puolelle  j••  nauhamaista  asutusta. Paikallistien 

 11355  risteyksen etel•puolella  tie  jatkuu  met
-s•isell•  alueella, josta v•hitellen aukeaa n•ky-

mi• Nopon pelloille. Viljelymaiseman kohdalla 
 tie  sijoittuu kauniisti maiseman reunavy‚hyk-

keeseen  ja  ymp•rist‚ muuttuu etel•osassaan 
molemmin puolin kulttuurimaisemaksi.  Tie on 

 suhteellisen kapea eik•  sill•  ole kevyen liiken-
teen v•yl••. 

Tervam€en  Pt 11490  Uudenmaankatu  

- KVL:  2900  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p••llyste:  9.0-9.5  m/AB  

Uudenmaankatu jatkuu  Nopontien  Ii  ittym•st• 
kaupunkikeskustaan viev•n• sis••ntulov•yl•n•. 
Mets•isen l•nsip••n  j•lkeen  tie  kaartaa opisto- 
alueen  ja  nousee jyrkk•piirteisen jokilaakso - 
notkon  yli sel•nteelle. Joen ylitys muodostaa 
solmukohdan pienimuotoisessa maisemassa. 
M•en p••ll• alkaa Hyvink••nkyl•n asutus.  Tien 

 varressa  on  kevyen liikenteen v•yl•, jonka  lm-

jaus  poikkeaa jonkin verran tielinjasta. Tiell• ei 
ole ymp•rist‚llisi• ongelmakohtia. 

Uusikartano-Palopuro  pi 11491  Tervam€en
-tie-Kaltevantie 

- KVL:  200-400  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h 

 -  tien leveys/p••llyste:  6.5  m/SOP,  Os 

Tie  muodostaa yhten•isen jakson maantien  130 
 it•puolelta valtatien  25  ja  rautatien eritaso-

risteykseen. Matkalla  se  ylitt•• tasossa rau-
tatien. Luonteeltaan  tie on  maaseutumainen  ja 

 paikoitellen voimakkaastikin kaarteleva.  Tien 
 l•nsiosa kulkee viljelymaiseman etel•reunaa  ja 

 jatkuu mets•n ymp•r‚im•n• kantatielle. Asutus-
ta tien varressa  on  v•h•n. Kantatien risteys  on 

 my‚s mets•sel•nteell•, josta  tie  laskeutuu ete-
l•puoliseen laajaan Kirvunkyl•n viljelymaise-
maan. Kapeaa tiet•  on  osittin  peltoalueella pa-
rannettu, jolloin tien taso  on  noussut ymp•rist‚• 
korkeammalle. Kirvunkyl•n j•lkeen tieymp•rist‚ 
muuttuu pienipiirteisemm•ksi, pelto-  ja  mets•- 
kuviot vaihtelevat vuorotellen.  Tien  varressa  on 

 haja-asutusta. 



192 
	

Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist•n tila.  Tiemilj•€ kaupunkiseuduilla.  

HYVINK€€.  

/\\ 
/ 	 \ 	 . 	

. 	 U  LD 	s,  

‚‚‚ 	
ƒ 	 (-T 

.5 	‚- '--' 	 / 
yvA 	 { 	

': 	 ' 	A*44NA .  
'5. 	 . 	

. 	I 
//I  \\ 

. 	

. 

-v 
 / 	 \ 	

-S 	
- 	 /  

11e L  44&Jt 	 ' 	f 	 / 
- 1tpK 	 4cs.j 	 •,. . 	 .- 	 .::. 	 .. 
T4UR.T 	 -.kN,'JI4-$eA 	 Ct  

P 	
,I, 	

- 	 -  

4- 1 	 .' 	
- 	 I l 	 - 

WIVA AV1J 	 b€JrV 	 " 

‚ 	 ' 

VUThfr 	 --:\ 	
‚ 	

/ 	 $1  
•  '27 	•. ' 	 '.€ 

11EN Lrvcr1 
-.- 	 vy 	 €"-€ 	 V.1u 	. 

.sll• 

\ --.:- 

	

: 	 . . 	 #‚ 	 . - 

rr?v€U 	 . 	

. 	 ,:. ; 

/ 	 : 

	

€ 	 . 	
, 

€ 	 At'Ot1ESA .: 	 '.- 	 ., .:-' 	E  
!!iI 	 HM?44 ^ A, 	i(44  L/L.SIA 	 . 	 - .  ••• 5_'  

-. 	 I  rL'rtJt$lA 	 - - 

Ti(  ci -tt 	I 	 •. 	

.-- 

i-.IAHA 	 1 	 L.  tT'  1 	 k;j r 	rvs, 	 4 	-  
i-  '\ 	/ 	 I 	 •S•••  

/ 	 .5'. 	 /  
,1'-/' S. 	•'5'\ •  S 	 / 	--1u. 	 tJvSi .bLL.( -IM"/ 

: / 	 / 	 i -tM- 	
€.. 	 ƒ  V 	 j 	 / 	 / 	v 	 . 	 -Irb17r'.wA 	-  

‚ 
 Il 	vo 	ii 	

I. 	 Ai 	

NVOI ‚ - 
€ 	 . 

j I 	 ‚  

I 	 .(- 	 \:  1/ I 	. , ,#---.‚.. .  •5.• 	\. 	 I I-I.  
- - ‚' --- 	 ..-- 	 ^ v1-i•  - 

. 	 / C"U- kU1'lJi 
‚ 	 . 	 ...€--€. 	

€. 	 NYYVA-t4.[  
WI/A •.  

A> 	 -€-€ 	 ET  SRTh--j4 	
P 

1UJlLL.J 	 1Lt4(JUJ 	
tq  4a-. 	.-'\ 

‚L.VA 	 . 	 1.-I 'A  S'Th'TU.sI4 	 S  
r.TD_. 	 VAWnvA 	

#4P.  Tir  -  
0-tA 	 .. 	 .' 	 __________ 

Tiekuvauskartta (Merkintƒjen  selitykset liitteess„). 



Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist•n tila. Tiemilj•€ kaupunkiseuduilla. 	 1 93  
HYVINK€€. 

Tiekuvauskartta  (Merkin t€jen selitykset liitteess•). 

Tiell• ei ole suuria ymp•rist‚llisi• ongelmia.  Ta-
sauksen  nosto  on  hieman heikent•nyt milj‚‚t•. 

 Tien it•p••ss•  tulisi ratkaista asuinrakennusten 
mel  us uojaus. 

Ahdenkallion  pt 11515  Ahdenka!Iiontie 

- KVL:  500 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p••llyste:  6.5-7.0 rn/Os  

Tarkasteltava osuus  on  lyhyt mets•inen tiejakso 
Mustam•nnist‚n asuinalueen it•laidalta maa-
seutualueille p•in.  Tie on  kapean  ja  ahtaan oloi-
nen. 

YMP‚RISTƒTEKIJ‚T  

Pohjavesi 

Salpaussel•n harju  on  Hyvink••n kohdalla mer -
kitty vedenhankinnalle t•rke•ksi pohjavesialu- 

eeksi  (I).  Alue jatkuu valtatien  25 varresta  poh-
joiseen siten, ett• valtatie  3  ja  maantie  130  j••-
v•t aivan  sen l•nsipuolelle.  Pohjoinen Keh•tie 
(mt  1430)  kulkee pohjavesialueen yli sel•nne-
jaksolla rautatien it•puolella. Mandollisia pie-
nempi• pohjavesialueita (UI)  j•• keh•tien  poh-
joispuolelle rautatien  ja  valtatien  3  v•limaas-
toon. 

Melu 

Ohjearvot ylitt•vi• liikennemelum••ri• todettiin 
selvityksessaƒ "Uudenmaan yleisten teiden ym-
p•rist‚n tila: Melu,  1994"  Pohjoisen keh•tien 
(mt  1430) l•nsip••ss•,  jossa liikennemelu koh-
distuu teollisuusalueelle  ja  Kyt•j•ntien (mt 

 1361) it•osalla.  Kumpaankaan kohteeseen sel-
vityksess• ei esitet• melunsuojaustoimenpiteit•. 
Hyvink••n kaupunki oli esitt•nyt tiepiiriin melu- 
ohjelmaan my‚s valtatien  25  vartta Vantaanjoen 

 ja  Jokelan liittym•n kohdalla sek• valtatien  3  ja 
 maantien  130  vartta kaupungin kohdalla. J•I-

kimm•iselle alueelle onkin rakennettu melu- 
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valleja, mutta niiden jatkamista yhten€iseksi 
L€ntisen yhdystien  pohjoispuolella toivotaan. 

YHTEEN  VETO JA TOIMENPIDETARPEET  

Arvokasta tiemilj••t€ l•ytyy kulttuurimaisema-
osuuksilta, esimerkiksi  Kyt€j€ntien varresta, No-
posta  ja  Uudenmaankadun  jokilaaksosta. Edus-
tavia n€kymilt€€n ovat erityisesti Pohjoinen 
keh€tie  ja  my•s moottoritie kulttuurimaisemaa 
sivuavalla jaksollaan. 

Uudet laajat liittym€j€rjestelyt mootoritielle ovat 
viel€ ilmeelt€€n avoimia, mutta tulevat parane-
maan istutusten kasvaessa. Ongelmakohtia  j€€ 

 viel€ pohjois-etel€suuntaisten teiden kapeille 
v€lialueille, joiden maisemointitoimia tulisi tar-
kemmin suunnitella. My•s Nopon liittym€alue  ja 

 maantien  1443  pohjoisosan uusi linjaus vaativat 
laajempaa ymp€rist•n k€sittely€. 

Liikenneturvallisuuden kannalta  on  edullista 
v€ltt€€ lis€rakentamista ohikulkuteiden 'v€€r€ll€' 
puolelle.  Jos  lis€rakentamiselta  ei voida koko-
naan v€ltty€, tulisi varmistua, ett€ autoliikenteen 

 ja  kevyen liikenteen tasoylitykset voidaan est€€ 
eritasoj€rjestelyin. 

Kevyen liikenteen v€ylien puutteita sis€ltyy 
tarkasteltuun tieverkkoon, useimmiten osuuk

-sula,  joilla  tie on  kapea  ja  maasto asettaa rajoi-
tuksia toteutukselle. Kevyen liikenteen uudet 
v€yl€t tulisi suunnitella ymp€rist•n ehdoilla ras-
kaita muutoksia v€ltt€en. 

T€rkeimm€t melunsuojaustarpeet vaikuttavat si-
joittuvan kantatien  ja  valtatien varsien asuinalu-
eiden kohdille, esimerkiksi kantatien  ja  paikallis-
tien  11491  risteysalueen  l€heisyyteen sek€ val-
tatien  ja  maantien  1361  liittym€alueen  pohjois-
puoliselle jaksolle. 
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ORIMATTILA 

Asukkaita keskustaajamassa  8 600.  

Maisemamaakunta: 
 Etel€inen viljelyseutu 

Yleiset tiet:  
Ala -Okeroinen-Koskenkyl€ mt  167  Landentie-Artj€iventie-Pakaantie  
Levanto-Orimattila mt  164  Helsingintie 
Monninkyl€-T•nn• mt  1635  Pukkilantie  
Luhti kyl€-Orimattila mt  1631  P€€rnil€ntie-Luhtikyl€ntie  
Orimattila-Vill€hde mt  1691  Hein€maantie  
Orimattila-Artj€rvi mt  172  Artj€rventie  
Kirkonkyl€-Niemenkyl€  pt 11841  Luhtikyl€ntie 
Haarain  pt 11851  K€kel€ntie-Piikainkyr•ntie  
K€kel€n  pt 11852  Pllkainkyr•ntie 

Viistokuva  kaupungista.  

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANKAYTT‚ 	 Se  kuuluu  25  km:n p€€ss€ sijaitsevan Landen 
kaupungin talousalueeseen,  ja  sek€ ty•ss€ 

Vuoden  1992  alusta kaupungiksi muuttunut  On- 	k€ynti ett€ asiointi Landessa  on  vilkasta. Ori- 
mattila sijaitsee Uudenmaan l€€nin koilliskul- 	mattilan keskustaajamasta l€htev€ s€teett€inen  
massa,  noin  90  km:n et€isyydell€ Helsingist€. 	p€€tiest• kuvastaa hyvin taajaman vahvaa  ja  it- 
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Kaa vio  kaupungin maank€yt•st€  1995  (Merkin t•jen selitykset liitteess€). 

sen•ist•  asemaa kunnan keskipisteen•: muut 
taajamat ovat pieni•  tai  keskikokoisia kyl•- 
keskuksia. Julkisten palvelujen osalta vaikutus- 
alue ulottuu my‚s naapurikuntien Artj•rven, 
Pukkilan  ja Myrskyl•n  puolelle.  Mm.  kuntien yh-
teinen lukio  ja terveyskeskus  sijaitsevat Orimat-
tilassa. 

Kaupunkirakenne  on  melko yhten•inen  ja  tasa- 
painoinen siten, ett• kaupalliset palvelut keskit- 
tyv•t yhteen selv•rajaiseen  Iii kekeskukseen  Er- 

kontien (kaavatie)  varteen  ja asuinalueet  sijoit-
tuvat keh•n• ydinkeskustan ymp•rille. L•hes 

 koko  taajama mahtuu  2  km:n s•teelle ydinkes-
kustasta. Kuitenkin vilkkaasti liikenn‚idyt  p•• - 
v•yl•t mt  167, mt 164  ja  172  jakavat taajama- 
rakennetta  ja  erityisesti  Landentien (mt  167) 
estevaikutus on  suuri. P••osa asutuksesta si-
jaitsee tien l•nsipuolella, mutta liikekeskus,  ur-
heilukeskus ja  useimmat koulut it•puolella.  Lah-
ti -Loviisa-rata  kulkee Orimattilan kautta, mutta 
radalla ei nykyisin ole henkil‚liikennett•. Ty‚- 





198 	 Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist•n tila.  Tiemilj•• kaupunkiseuduilla. 

ORIMATflLA.  

lis€yksi€ ei ole odotettavissa. 

Keskustan osayleiskaavaluonnoksessa  on  mer-
kitty kaksi merkitt€v€€ tievarausta. It€puolinen 
ohikulkutie  on  tarkoitettu v€hent€m€€n pohjois-
etel€suuntaista l€piajoa keskustan kautta.  Ku-
reellist€  tarvetta ohitustielle ei kuitenkaan ole, 
vaan v€yl€  on  ajateltu toteutettavaksi vaiheittain 
siten, ett€ ensi vaiheessa rakennetaan v€li 
Landentielt€ Hein€maantielle (mt  1691),  jolloin 
teollisuusalueiden liikenne voi kiert€€ ydinkes-
kustan. Toinen p€€tiest•€ koskeva kaavavaraus 

 on  maantie  167  uusi linjaus Kankaanm€elt€ ete-
l€€n.  Sen  tavoitteena  on  poistaa l€piajo kape-
alta  ja  asuntoalueiden reunustamalta Pakaan

-tielt€. Uusi  tie  palvelisi my•s taajaman kasvu- 
alueita Kankaanm€en etel€osilla. Muilta osin 
p€€tiest••n ei ole ajateltu verkollisia muuoksia. 

KAUPUNKIKUVA 

Taajama  on  kasvanut voimakkaasti  70-  ja  80-lu-
vulla  ja sen  vuoksi rakennuskanta  ja p€€tie

-verkko  on  p€€osin uudistunut. Vanhaa kirkon-
kyl€m€ist€ rakennuskantaa  on  j€ljell€  mm.  kir-
kon tuntumassa,  Hein€maantien (mt  1691)  var-
ressa  ja radan  varressa K€kel€ss€  ja  kokonai-
suutena ottaen taajaman ilme  on  edelleen mel-
ko vihre€  ja  v€lj€. Keskustan ilmett€ hallitsevat 
kuitenkin varsinkin p€€teilt€ tarkasteltuna ker-
ros-  ja rivitaloalueet ja  keskustan laidoilla teolli-
suuslaitokset. T€rkeit€ maamerkkej€ ovat kir-
kontorni, vesitorni  ja  entinen villatehdas. 

P€€v€yl€,  Erkontie,  on  s€ilynyt perinteisell€ pai-
kallaan, mutta  sen liikerakennukset  on  p€€osin 
rakennettu uudelleen. Liikekeskus  on  suunnitel-
tu liiaksi autoliikenteen ehdoilla. Pys€k•intialu-
eet liikkeiden edess€, leve€ katutila, laatikko-
maiset liikerakennukset  ja  heikko viimeistely- 
taso ovat silmiinpist€vi€ ep€kohtia. Kaunis kaar-
tuva tielinjaus, joen rannat  ja  muutamat komeat 
rakennukset antavat kuitenkin l€ht•kohtia  Er

-kontien  ilmeen parantamiselle. 

Landentie  ja  Artj€rventie  on  rakennettu ydin kes-
kustan ohikulkuteiksi, mutta taajaman kasvaes-
sa ne ovat j€€neet sis€isiksi v€yliksi. Niiden j€y-
k€n suoraviivainen, maantiem€inen ilme ei vas-
taa teiden roolia keskustav€ylin€  ja  suhde ym-
p€r•iv€€n maank€ytt••n  on  irrallinen. T€m€  on 

 johtanut sek€ milj••ongelmiin ett€ huonoon 

liikenneturvallisuuteen.  N€iden tiejaksojen pa-
rantamisesta  on  laadittu tiesuunnitelma  1996. 

MAISEMATEKIJAT  

Kirkonkyl€  on  alunperin sijoittunut pohjois-ete-
l€suuntaiselle matalalle harjulle, joka jatkuu ete-
l€€n  ja  l€nteen voimakaspiirteisemp€n€. T€rkei-
t€ maisemaelementtej€ ovat my•s Porvoonjoen 

 ja Palojoen laaksot.  Taajaman l€pi virtaa vaati-
maton Palojoki, jonka viljelylaakso aukeaa taa-
jaman it€puolella. Komea Porvoonjokilaakso  on 

 taajaman kohdalla kapea  ja jyrkk€reunaisten 
kalliosel€nteiden  rajaama. Porvoonjokilaakson 
ylitt€v€t tiet muodostavat joen kanssa maise-
man selvimm€t solmukohdat. Porvoonjoen l€n-
sipuolella kohoaa laaja kalliovaltainen sel€nne-
alue. 

Taajaman laajetessa harjujen ulkopuolelle  on 
 suuri  osa  uusia alueita sijoittunut ennen viljely- 

k€yt•ss€ olleille savikoille. Erityisesti taajaman 
it€-  ja  pohjoisosissa maiseman  ja taajamakuvan 

 yleisilme onkin tasainen, rauhallinen  ja  avara. 
Kalliom€et  ja  harjut luovat etel€-  ja l€nsiosille 

 enemm€n vaihtelevuutta  ja mets€isyytt€.  

Vanhastaan tiest•  on  seuraillut harjujen  ja  kallio-
sel€nteiden laitamia. Paikallaan s€ilyneit€  tie- 
osia ovat  Pakaantie (mt  167),  Hein€maantie (mt 
1691)  ja  Helsingintie (mt164)  sek€ Porvoonjoki-
laakson suuntaiset tiet  Pukkilantie (mt  1635)  ja 
P€€rnil€ntie-Luhtikyl€ntie (mt  1631).  Maisema- 
tekij•ist€ piittaamatta suoraviivaisesti savi- 
alueiden poikki linjattuja teit€ ovat  Landentie (mt 

 167)  ja  Artj€rventie (mt172).  

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET 

Kohdeluettelo  (suluissa oleva numerointi viittaa 
l€hdejulkaisun numerointiin): 

Valtakunnallisesti merkitt€v€t kulttuurihistorialli-
set alueet:  
1. Porvoonjokilaakso  (39) 
2. Kirkko ymp€rist•ineen  (38)  

Jokilaaksossa merkitt€vi€ yksitt€isi€ kohteita 
ovat T•nn•nkosken  milj•• vanhoine betonisiltoi-
neen  vuodelta  1911  ja myllyineen, T•nn•n  van-
ha kansakoulu  ja Sommarn€sin  kartano. Karta-
non empiretyylinen p€€rakennus  on  per€isin 
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Kaupungin  arvokohteet  sek€ pohja  vesilaueet (Merkint•jen  selitykset liitteess€).  

	

1830- tai 40 -luvulta.  Kosken  pohjoispuolella  si- 	Valtakunnallisesti merkitt•v• maisema-alue: 

	

jaitsee V••r•kosken  voimalaitos. Sipil•n  ja 	3. Porvoonjokilaakso  
Heikkil•n tilojen p••rakennukset sijaitsevat mai- 

	

semallisesti merkitt•vill• paikoilla jokilaakson 	Valtakunnallisesti arvokkaaksi m••ritellyn  For- 

	

it•reunalla.  Kirkonm•en aluekokonaisuudesta 	voonjokilaakson maisema-alueen rajaus poik- 

	

mainitaan erikseen vuosina  1862-66  rakennettu 	keaa aluerajauksesta  1  sik•li, ett•  se  ulottuu 

	

kivikirkko  (J.  Wik, N.Tallgren),  jonka korkea  ta- 	vain T‚nn‚nkoskeen  saakka pohjoisessa. T‚n - 

	

puh  on  muutettu nykyiseen muotoonsa  1937. 	n‚nkosken  silta  on  my‚s tiemuseokohde  (Ar- 

	

Sen  l•heisyydess• sijaitsevat kirkkoherranpap- 	vokkaat maisema-alueet,  1993).  
piha vuodelta  1884, kotiseutumuseo  sek• joukko 
vanhoja liike-  ja asuinrakennuksia  kirkon etel•-
puolella (Rakennettu kulttuuriymp•rist‚,  1993). 
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Kaavio kaupungin tiejaksoista. 

Seudullisesti  merkitt€v€t kulttuurihistorialliset 
alueet  ja  kohteet:  
4. J€rvikyl€n-Niemenkyl€n  kulttuurimaisema  
(20) 
5. P€€rnil€n tilakeskus  (21) 
6. Hein€maantien  milj••  (6) 
7. Entinen villatehdas  (9) 
8. K€kel€n raitinvarsiasutus  (12) 
9. Vanhainkoti  (13) 
10. Villatehtaan  is€nn•itsij€n asunto  (10) 

Seudullisesti  merkitt€vi€ alueita  on  keskustaa- 
jaman l€nsipuolelle Luhtikyl€ntien  varteen sijoit-
tuva J€rvikyl€n - Niemenkyl€n kulttuurimaise-
ma, joka muodostuu kapeasta murroslaaksosta. 
Muita tiemilj••ss€ n€kyvi€ seudullisesti merkit-
t€vi€ kohteita ovat Niemenkyl€€n sijoittuva 
P€€rnil€n tilakeskus, Hein€maantien  milj••  l€- 

hell€  kirkkoa, entinen villatehdas Artj€rventien  ja 
Pakaantien  risteyksess€, K€kel€n raitinvarsi-
asutus  ja  vanhainkoti keskustan it€puolelia sek€ 

 vii latehtaan  is€nn•itsij€n asunto keskustassa 
(P€ij€t-H€meen kulttuurihistorialiiset kohteet, 

 1983). 

TIE  VERKKO 

Orimattilan liikenneyhteydet paranivat oleelli-
sesti  80-luvulla, kun rakennettiin mt  164  keskus-
taajamasta  Vt 4:lle ja mt  167  parannettiin  On-
mattilan  ja  Landen v€lill€. 

P€€tieverkko  on s€teett€inen. Landentie  ja  Ari -
j€rventie  on  rakennettu maantiem€isiksi ydin-
keskustan tangenttiv€yliksi, mutta keskustan 
laajentuessa ne ovat j€€neet kaupunkiraken - 
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Nopeusrajoitukset  1995. 	 Liikenneonnettomuudet  1991-1995 (Merkint€jen  
selitykset liitteess•). 
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teen  sis€€n  ja  sy•tt€v€t liikenteen ulkosy•tt•i-
sesti Erkontien (kaavatie) varressa olevaan lii-
kekeskukseen. Luhtikyl€ntien  linjaus  on  it€osil-
taan  oikaistu  70-luvulla.  He/sin gintie, Pakaantie  
ja  Hein€maantie  kulkevat perinteisill€ paikoil-
laan asuinalueiden halki  ja  niiden ilme  on 

 pienimittakaavainen  ja  miellytt€v€. L€pikulku-
liikenne rasittaa kuitenkin asuinalueita.  K€ke/€n

-tie on  luonteeltaan taajaman sis€inen kokooja
-tie,  jonka tiemilj••  on  s€ilynyt vaihtelevana  ja 

pienimittakaavaisena.  Tie on  tarkoitus muuttaa 
kaavatieksi rakennuskaavoitetun alueen osalla. 
Vastaavasti  Artj€rventien (mt  172)  ja  Hein€- 
maantien  (mt  1691)  yhdist€v€  Vi/jamaantie  on 

 ehdolla yleiseksi tieksi. 

JOUKKOLIIKENNE  

Linja-autoliikenteen p€€yhteydet ovat Lahteen 
 ja  Helsinkiin sek€ varsinkin koululaiskuljetuksina 

sivukyl  im.  Linja-autoasema sijaitsee  Puistotien 
liittym€n etel€puolella,  Landentien  varressa. 
Landentie  toimii n€in my•s linja-autojen  p€€

-reittin€. Keskustaajaman  sis€ll€ joukkoliiken
-teen  k€ytt•  on  lyhyist€ v€limatkoista  johtuen v€-

h€ist€. Rautateitse tapahtuvaa henkil•liiken-
nett€ ei ole. 

TIEST‚‚N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Orimattilan tieverkko-  ja liikenneturvallisuus
-suunnitelma,  1988.  

Landentien (mt  167)  parantaminen Orimattilan 
keskustassa tiej€rjestelyineen, yleissuunnitelma 

 1995.  
Landentien (mt  167)  parantaminen Orimattilan 
keskustassa tiej€rjestelyineen, tiesuunnitelma 

 1996. 
Lahti -Koskenkyl€  maantien  167  parantaminen 
v€lill€ Orimattila-Myrskyl€, yleissuunnitelma, 

 1989. 
Lahti -Koskenkyl€  maantien  167  parantaminen 
v€lill€ Orimattila-Myrskyl€, tarkennettu linjaus- 
suunnitelma,  1991.  
Landen kaupunkiseudun py•r€liikennesuunni-
telma  1995.  

Landentien, Artj€rventien, Hein€maantien  ja  
Luhtikyl€ntien  parantamiseksi  on  laadittu  tie-
suunnitelma, jossa esitetyill€ toimenpiteill€ pyri-
t€€n parantamaan erityisesti kevyen liikenteen 

turvallisuutta  ja  samalla muuttamaan teiden 
luonne paremmin taajamaan soveltuvaksi. Lah-
dentiel/e Artj€rventien  liittym€€n  ja  Luhtikyl€n

-tien liittym€€n rakennetaan kiertoliittym€t  ja 
Puistotien  liittym€ varustetaan liikennevaloilla. 
Landentien poikkileikkaus kavennetaan  7/6.5 

 metriin. Lis€ksi tievalaistus uusitaan, sivuojat 
t€ytet€€n  ja tieymp€rist•€  parannetaan istutu  k- 
sin.  Artj€rventien poikkileikkaus  kavennetaan  7/ 
6.5  metriin  ja  tien molemmin puolin rakennetaan 
erilliset kevyen liikenteen v€yl€t.  Hein€maan-
tie/I€  rakennetaan  Koulutien/Sairaala  tien  Ii  itty-
m€alue korotettuna  ja suojatien  kohdalle raken-
netaan leve€ keskikoroke. Luhtikyl€ntien  etel€-
puolelle rakennetaan erillinen kevyen liikenteen 
v€yl€. 

Yleissuunnitelmassa  'Maantien  167  parantami-
nen v€lill€ Orimattila-Myrskyl€' selvitettiin ohi-
kulkutievaihtoehtoja Orimattilan kohdalla suun-
nassa  Lahti -Myrskyl€. Tarkennetun linjaussuun-
nitelman  pohjalta  on  osayleiskaavaluonnok

-sessa  esitetty ohikulkutiet€, joka  on  linjattu  taa-
jaman  it€puolitse Landentielt€ Pakaantielle. 
Landentien  ja  ohikulkutien liittym€  on  esitetty to-
teutettavaksi siten, ett€ ohikulkutie  on p€€- 
suuntana. 

Osayleiskaavaluonnoksessa  esitetty ratkaisu  on 
 erityisen ongelmallinen  t€ten  muodostuvan taa-

jaman p€€liittym€n suhteen. Liikennevirraltaan 
voimakas  Landentie  olisi alistettu huomattavasti 
v€h€liikenteisemm€n ohikulkutien suhteen  ja 
muodostuvassa tasoliittym€ss€  merkitt€vin, 
Lahteen suuntautuva liikennevirta joutuisi k€€n-
tym€€n vasemmalle. T€m€ aiheuttaisi liikenne-
turvallisuusriskin, jonka vuoksi mandollisesti 
menetett€isiin  se  hy•ty mik€  Lahti -Myrskyl€

-suunnan ohikulkuliikenteen poistumisella nykyi-
selt€  Landentie/t€  saavutetaan. 

Osayleiskaaval uon noksessa  on  esitetty my•s 
Pakaantien alkup€€n rauhoittamista ohikulkulii-
kenteelt€ rakentamalla uusi tieyhteys Kankaan- 
m€est€ kaakkoon  Pakaantie/le.  Jos em.  uusi 
tieyhteys rakennetaan, pienent€€  se  puolestaan 
tarvetta ulottaa it€inen ohikulkutie Pakaantie//e  
saakka. Tulisikin selvitt€€ m€€r€paikkatutkimuk-
sella ohikulkuliikenteen m€€r€ ennen it€isen 
ohikulkutien jatkosuunnittelun aloittamista  ja  ar-
vioida  Artj€rventien  ja  Pakaantien  v€lisen  asu  u- 
den  rakentamisesta saatava hy•tykustannus- 
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Tiekuvauskartta (Merkint‚jen  selitykset liitteessƒ). 

suhde. Osayleiskaavaluonnoksessa esitetty€ 
ratkaisua tulisi verrata ainakin siihen vaihtoeh-
toon, ett€ it€inen ohikulkutie rakennetaan 
Artjƒrventielle  saakka  ja  taajaman pohjoispuo-
lelle sijoittuvassa p€€liittym€ss€ olisi p€€suun

-tana  nykyinen  Landentie. Artj€rvelle suuntautu-
van liikenteen olisi matka-aika-suhteen perus-
teella joka tapauksessa edullista valita it€inen 
ohikulkutie liittym€ratkaisusta riippumatta.  Lah-
dentien rakentaminen kiertoliittymin varustetuksi 
taajamatieksi ennen ohikulkutieratkaisujen to-
teuttamista laskee liikenteen nopeustasoa kevy-
en liikenteen kannalta keskeisiss€ kohdissa  ja 

 v€hent€€ samalla ohikulkuliikenteen aiheutta-
mia haittoja. 

LIJKENNETURVALLISUUS 

Liikenneturvallisuusongelmat  keskittyv€t  Lah-
dentielle. Noin  600  metrin matkalla,  Luhtikylƒn-
tien liittym€n  ja  Puistotien liittym€n  v€lill€  on  sat-
tunut runsaasti henkil•vahinkoon johtaneita on-
nettomuuksia, joista yli kolmannes kevyen lii- 

kenteen  onnettomuuksia. Kevyen liikenteen 
osalta mustin kohta  on  Puistotien  liittym€, jossa 
sattui viisi henkil•vahinkoon johtanutta onnetto-
muutta vuosina  1991-1995. 

Landentien  l€nsipuolella  on  runsaasti asutusta 
 ja  palvelut sijoittuvat tien it€puolelle  Erkontien 

varteen. N€inollen kevyen liikenteen tienylityk-
si€  on  runsaasti, koska  Luhtikylƒ nt/en  ja  Puisto- 
tien liittymiss€ ei ole alikulkuk€yt€vi€. Autoliiken-
ne  on  suoralla  ja  leve€ll€  Landentiellƒ  vilkasta  ja 
yl ivauhtista.  Mitattu keskinopeus  Landentiellƒ 
(Palojoen kohdalla) oli yli  51 km/h.  N€m€ tekij€t 
yhdess€ aiheuttavat  sen,  ett€  Landentien  liiken-
neolosuhteet ovat eritt€in turvattomat. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET 

Levanto-Orimattila  mt  164  Helsingintie 

- KVL:  1400-5300 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-100 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0-12.0 m/AB 
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Sijainti kaupunkiarakenteessa  

Tie  muodostaa seudullisen yhteyden Orimatti-
laan valtatielt€  4.  Lis€ksi  se  v€litt€€ paikallista  ja 
seudullista  liikennett€ Orimattilan keskustasta 
kaupungin l€nsiosiin sek€ Porvoonjokilaaksoa 
pitkin etel€€n Pukkilaan, Askolaan  ja  Porvoo-
seen. Porvoonjokilaakson l€nsipuolinen osuus 
tiest€ sijoittuu mets€sel€nteelle.  Tien  varteen  on 

 syntynyt hajanaista uutta omakotiasutusta. 

Tieymp€rist•  

Tarkasteltava tieosa alkaa l€nness€ mets€iselt€ 
sel€nnealueelta Porvoonjokilaakson l€nsipuo-
lelta. Ensimm€isen jakson varteen  on  syntynyt 

 haja-asutuksena  uutta omakotiasutusta mets€n 
keskelle. Kallioleikkaus  ja  laskeutuminen joki- 
laaksoon muodostaa vaikuttavan kokonaisuu-
den.  Tie  ylitt€€ Porvoonjoen sillalla,  jolta  aukeaa 
hieno n€kym€ yl€juoksulla sijaitsevalle museo- 
sillalle  ja T•nn•nkoskelle. M€enrinteess€  tien 
pohjoispuolelle  on  rakennettu meluvallit suojaa-
maan pellon rinteess€ olevaa uudempaa rivi-
taloasutusta.  Tie  nousee m€elle, jonka molem-
min puolin  on  vanhempaa omakotiasutusta. 

 Tien  pohjoispuolella  on  my•s teollisuuslaitos  ja 
terveyskeskus. Tieosuus  jatkuu samantyyppi-
sen€ laskeutuen kohti Orimattilan keskustaa. 
Tieaukko  on  kevyen liikenteen v€ylineen leve€, 
tonttien reunapuusto  on  kuitenkin rehev€€.  Tie- 
osan p€€tteen€ n€kyy kirkontorni  ja  keskustan 
kerrostaloalue. Tieymp€rist•ss€ ei ole suuria 
ongelmia. Kevyen liikenteen v€yl€n v€likaistaan 
voisi lis€t€ istutuksia kaventamaan laajaa  tie- 
tilaa.  

2 Helsingintie  ylitt€€ Porvoonjokilaakson kult-
tuurimaiseman taajaman reunalla. 

3  Talvinen n€kym€ Pakaantielt€ Sora harjun 
kohdalla. Puustoa  on  poistettu pohja  veden  suo-
jauksen yhteydess€.  

4 Landentie on  luonteeltaan maantiem€inen, 
vaikka sijoittuukin keskusta-alueelle.  

Ala-Okeroinen-Koskenkyl€ mt  167  Pakaan
-tie-Landentie 

- KVL:  5200-8700  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-100 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0-1 0.0  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa  

Tie  palvelee seudullista  ja  paikallista liikennett€ 
pohjoiseen  ja  etel€€n Orimattilasta. Keskusta- 
alueella  se  kulkee taajamarakenteessa siten, 
ett€  sen etel€puolinen  osuus sijoittuu asuin-
alueelle.Tien reuna-alueet ovat tiiviisti rakennet-
tua vanhempaa omakotiasutusta. Liikekeskus-
taa  tie  sivuaa siten, ett€ tien l€nsipuolelle  j€€ 

 kerrostaloalueita  sek€ uudempia rivitalo-  ja 
omakotitaloalueita. Maantiem€inen  tie  taajama- 
rakenteessa  on  muodostunut ongelmalliseksi  
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5  Pakaantien  milj€€  on  rehev• puustoista pientaloaluetta.  Tien  p••ss•  on  maamerkkin• Sellgrenin 
 tehdas. 

sek€ ymp€rist•n ett€ liikenneturvallisuuden kan-
nalta. 

Tieymp€rist•  

Tarkasteltava tieosa alkaa Orimattilan keskus-
tan etel€puolelta ‚mm€nt•yr€€n soraharjun 
kupeesta mets€isen€ ymp€rist•n€, johon  on  ra-
kennettu uusi kevyen liikenteen v€yl€  ja  tehty 
joitakin reunaistutuksia.  Tien  varteen sijoittuu 
vanhaa omakotiasutusta molemmin puolin  ja 

 my•s yksi kauppa. Kevyen liikenteen v€yl€ vaa-
tisi reunaistutuksia t€ll€ osuudella sek€ v€li- 
kaistalle ett€ v€yl€n takana olevaan rinteeseen. 

 Tien  it€puoliselle peltoalueelle  on  rakennettu 
uusi omakotialue et€€mm€s tiest€. Osuus  Art

-j•rventielle  saakka  on  vanhaa tiiviist€ omakoti- 
asutusta, jonka l€pi  tie  kulkee katumaisen ka-
peana, kevyen liikenteen v€yl€ reunakivell€ 
erotettuna ajoradasta. Paikoin ovat tien it€puo-
liset rakennukset j€€neet pahasti tien alapuolel-
le.  Artj•rventien  risteyksess€  tie  kiert€€ vanhan 
tiilisen tehdaskiinteist•n, jolla  on  maamerkin 
luonne ymp€rist•ss€€n.  Tien  molemmin puolin 

ymp€rist• koostuu vanhoista osittain rappeu-
tuneista asuin-  ja liikerakennuksista.  Helsingin- 
tien risteyksest€ alkaa keskustan kerrostalo- 
alueen l€pi kulkeva tieosuus, joka sijoittuu pel-
lolle.  Tie on  leve€  ja maantiem€inen. Palojoen 
sillan  j€lkeen tien molemmin puolin  on  liike- 
rakennuksia  ja  liittym€ keskustaan. Kerrostalo- 
alue jatkuu  Luhtikyl•ntien  risteykseen saakka. 

 Tie on  selv€sti ymp€rist•€€n korkeammalla  ja 
maantiem€inen  luonteeltaan.  Sen  molemmin 
puolin kulkee kevyen liikenteen v€yl€. Luhti- 
kyl•n-  ja  Hein•maanteiden  risteyksen j€lkeen 
ymp€rist•  on  tien l€nsipuolella laaja pientaloa- 
lue  ja  it€puolelle sijoittuu muutamia suurehkoja 
liikerakennuksia varastopihoineen sek€ rakenta-
mattomia peltoalueita.  Tien  it€puolinen  vanhem-
pi asuinalue avautuu tielle, mutta l€nsipuolella 

 on  reunapuustoa suojaamassa  asuinaluetta. 
Taajama-alueen pohjoispuolinen tieosuus  on 

 pienimuotoista peltomaisemaa.  

Tien  ongelmallisimmat  alueet keskittyv€t kes-
kustan alueelle. Niiden uudelleenj€rjestelyist€ 

 on  valmistunut suunnitelma.  
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6 Artj€rventien  leve€ suora l€hestyy Orimattilan keskustaa id€st€. 

Orimattila-Artj€rvi mt  172  Artj€rventie 

- KVL:  1400-6300 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0 m/AB 

Tie  v€litt€€ seudullista liikennett€ Orimattilan it€-
puolelle.  Se  alkaa keskustan etel€puolen  lilt-
tym€n  kohdalta  Pakaantien  risteyksest€. Leve-
€n  ja  suoran tien alkuosaan  sen  pohjoispuolelle 
sijoittuu huoltoasemia  ja liikerakennuksia,  jotka 
sijaitsevat tien tasoa hieman alempana. Etel€-
puolella  on  rivitaloja, jotka vaihtuvat v€hitellen 
omakotiasutukseksi. P€iv€koti  ja helluntaiseu-
rakunnan  kirkko sijoittuvat tien etel€puolelle  ja 

 niit€ vastap€€t€ ymp€rist• muuttuu teollisuus-
valtaiseksi. Asutus jatkuu  Lahti -Loviisa-radan 
tasoylik€yt€v€lle  saakka, jonka j€lkeen tieym-
p€rist•  on  molemmin puolin sekalaisia varasto-
ja korjaamorakennuksia. Loppuosa tarkastelta-
vasta tiest€  on  sodanj€lkeist€ pientaloaluetta 
m€kisess€  ja mets€isess€  maastossa. Tietila 
kapenee asuinalueen kohdalla huomattavasti. 

 Tien  ongelmat liittyv€t leve€€n tietilaan  ja sen 

korkeusasemaan  sek€ reunaistutusten puuttu-
miseen niin tieymp€rist•st€ kuin avoimella pel-
lolla olevilta liike-  ja teollisuusrakennuksiltakin. 

Luhtikyl€ -Orimattila mt  1631  Luhtiky!€ntie-
P€€rnil€ntie 

- KVL:  600 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5-7.0 m/‚s, AB  

Tarkasteltava tieosuus alkaa Niemenkyl€n l€nsi- 
puolelta viljelymaisemasta, jossa  tie  sijoittuu 
kauniisti maiseman reunaan kapean viljely- 
laakson suuntaisesti. Niemenkyl€n asutuksen 
kohdalla  sen  tasaus  on  liian korkealla ymp€ris-
t••n n€hden.  Tie  k€€ntyy etel€€n seuraten pie-
nimuotoisen asutuksen t€ytt€m€n rinteen reu-
naa. Ennen sit€  on  tien varressa avoin korjaa-
mon piha-alue. Avomaiseman  tie  ylitt€€ kaar-
rellen  ja  tulee sitten Porvoonjoen varteen T•n-
n•n koskelle. Koskimilj••  on  kulttuurihistorialli-
sesti arvokas alue museosiltoineen.  Tien levi-
kealue  kaipaa milj••seen sopivampia rakenteita  
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ja  istutuksia. Loppuosa tiest€  on mets€isen  rin-
teen keskell€,  ja  sielt€ avautuu paikoitellen n€-
kymi€  alas  joelle. 

Tiell€ ei ole ongelmakohtia avointa piha-aluetta 
 ja levikealuetta  lukuun ottamatta. 

7 Luhtikyl€ntie  seuraa kapeaa jokilaakson reu-
naa luontevasti.  

8 T•nn•nkosken  milj•• ja  museosilta  ovat P€€r
-nil€ntien l€hituntumassa. 

Monninkyl€-T•nn• mt  1635  Pukkilantie 

- KVL:  1200 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0-8.5  m/AB 

Tie  v€litt€€ seudullista liikennett€ Orimattilan 
etel€puolelle Pukkilaan  ja  Porvooseen.  Tie  er-
kanee He/sin gintiest€ Porvoonjokilaakson  reu-
nassa Sommarn€sin kartanon kohdalla. Karta-
non puukujanne  on heikkokuntoinen.  Teiden ris-
teys  on  nostettu ymp€rist•€€n korkeammalle, 
mik€  on ymp€rist•llinen  haitta. Tielt€ aukeaa 

hieno n€kym€ laaksoa pitkin etel€€n.  Tie  ylitt€€ 
pienen kallioisen sel€nteen, jonka kohdalle  on 

 tehty kallioleikkaukset,  ja  jatkuu maaston  ra-
aamien  pienten peltojen ymp€r•im€n€. Liittym€- 
alueen tasaus  on  ymp€rist••n n€hden ongel-
maIlmen. Risteysaluetta voisi j€sent€€ joillakin 
puustoryhmill€. Muuten  tie on  maisemaan sopi-
va. 

Orimattila -Vill€hde mt  1691  Hein€maantie 

- KVL:  900-3200 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5-7.0  m/AB 

Hein€maantie  alkaa  Landentien  ja  Luhtikyl€n
-tien risteyksest€. Ensimm€inen osuus sijoittuu 

pellolle, jossa tien l€helle sijoittuu varasto- 
myym€l€  ja  kylm€ huoltoasema-alue. Molempi-
en laajat asvalttikent€t kaipaisivat reunais-
tutuksia.  Tie  nousee m€elle  ja sen  pohjoispuo-
lelle sijoittuu vanha omakotialue. Etel€puolella 
ovat hautausmaa  ja seurakuntakoti. Entiselt€ 

 sairaalalta eteenp€in tien varteen  j€€  useita 
vanhoja rakennuksia  ja  runsasta reunapuustoa. 
Ongelmana  on,  ett€ tien etel€puolella olevat ra-
kennukset  ja  pihat ovat alempana tien tasoa, 
paikoin jyrk€stikin. Ennen  radan  ylityst€  tie- 
milj••  muuttuu pelloksi,  jolle  sijoittuu teollisuus- 
rakennuksia molemmin puolin tiet€  ja  hieman 
asutusta. Laaja teollisuusalue sijoittuu tien it€-
puolelle ongelmallisine reuna-alueineen. Loppu-
osa  tiest€ nouseen m€ke€ yl•s mets€iselle 
sel€nteelle.  Tien  ongelmia ovat avoimet liike-  ja 

 teollisuusalueet sek€ tasoero muuten kauniilla 
tieosuudella.  

9 Hein€maantien  varteen sijoittuu runsaasti 
vanhaa rakennuskantaa  ja  kookasta  puustoa. 
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10  Luhtikyl€ntie  ylitt€€ Porvoonjoen laakson keskustaajaman kohdalla 

Hasin  Pt 11803  Hasintie 

- KVL:  100  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  4.5-5.5  m/sora 

Hasintie erkanee Pukkilantiest€  l€nteen seura-
ten pienen kalliosel€nteen reunaa. Sorap€€llys-
teinen  tie  sijoittuu pienimuotoisena kauniisti 
maisemaan. viljelyalueen reunaan. Tieymp€ris-
t€ss€ ei ole ongelmakohtia. 

Kirkonkyl€-Niemenky€  pt 11841  Luhtikyl€n
-tie  

- KVL:  3600  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0  m/AB 

Tieosuus  sijoittuu Niemenkyl€n  ja  keskustan v€-
lille Luhtikyl€€n johtavan tien osaksi.  Se  l€htee 
Hein€ maantien  ja  Landentien  risteyksest€ l€n-
teen. Leve€n tien pohjoispuolella alkaa laaja 
pientaloalue  ja sen  etel€puolelle  j€€  keskustan 

kerrostaloalue  sek€ uusi koulurakennus.  Met
-s€isen  m€en j€lkeen tielt€ aukeaa n€kym€  Por-

voonjoen  laaksoon, jonka  tie  ylitt€€.  Tie on  ra-
kennettu h€iritsev€n korkealle penkereelle.  Por-
voonjoen  j€lkeen ymp€rist•  on  harvempaa 
pientaloasutusta  mets€n suojassa  ja  pienen 
peltoalueen laidalla. Risteysalue P€€rnil€ntien 
kanssa  on  oikaistu  ja  vaatisi reunoilleen istutuk-
sia. 

Alkuosuudellaan  tie on  laaja-alainen  ja  vaatisi 
enemm€n reunaistutuksia.  Tie  muuttuu taaja-
man ulkopuolella maaseutumaiseksi, ongelma- 
kohtia ei ole. 

Haarain  pt 11851  K€kel€ntie -Oikotie-Piikain-
kyr•ntie 

- KVL:  1200  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  5.5-7.5  m/AB 

Paikallistie  alkaa Orimattilan keskustasta. Kape- 
an tien reunoilla  on  osin vanhaa omakotiasu - 
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tusta  vuosisadan alkupuolelta, osin uutta 
rivitaloasutusta. Tiet€ reun ustaa koivu rivi, kevy-
en liikenteen v€yl€  on  tien alkuosassa erotettu 
reunakivell€. Koulujen j€lkeen tieymp€rist• 
muuttuu teollisuusalueeksi  radan ylitykseen 

 saakka.  Radan  it€puolella tieymp€rist•  on  eri- 
ik€ist€ pientaloaluetta, joka vaihtuu uuteen 
omakotiasutukseen.  Tie  jatkuu j€lleen kapeana 
vanhan asutuksen l€pi mets€€n, josta  se  tulee 
Palojoen viljelyalueelle.  

Tie  edustaa vanhaa kirkonkyl€n raittia,  jolle  pie-
ni mittakaava  on  tyypillinen. Ongelmakohtia 
ovat teollisuusalueiden reunat, istutusten puute 

 tai  niiden heikko hoito. 

K€kel€n  Pt 11852  Plikainkyr€ntie 

- KVL:  400  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  5.5  m/AB 

Paikallistie  yhdist€€  em.  tien  ja Artj€rventien  toi-
siinsa.  Se on  rakennettu pellolle  ja  vaatisi 
reunaistutuksia asuinalueen keskell€. 

YMP‚RISTƒTEKIJ‚T  

Pohjavesi  

Keskustaajamassa  on  kolme vedenhankinnalle 
t€rke€€ pohjavesialuetta  (I):  

-  Orimattilan harju  Pakaantien  varressa. 
- Kankaanm€ki He/sin gintien  varressa 
- Jymylinnan  harju  Landentien  ja  Hein€maan

-tien varressa 

N€ist€ Orimattilan harju  on  ylivoimaisesti merkit-
t€vin. Pakaantien vedenottamo sijaitsee  vain 30 

 metrin p€€ss€  Pakaantiest€  (167)  ja  etel€mp€-
n€ oleva Uudenkartanon vedenottamo noin  100 

 metrin et€isyydell€.  Pakaantien  varressa onkin 
tehty luiskien suojaus  1994.  

Melu 

Selvityksess€ "Uudenmaan yleisten teiden ym-
p€rist•n tila: Melu,  1994" on  Orimattilan kes-
kustaajamassa todettu viisi liikennemelun suh-
teen ongelmallista osuutta: 

- Kankaanm€ki, mt  164 
 -  Keskusta, mt  167  

-  M€ntyl€, mt  1691 
 -  Keskusta, mt  172 

 -  Myllyl€,  pt 11841  

N€ist€ Kankaanm€en  ja  M€ntyl€n kohdat eiv€t 
vaadi toimenpiteit€  ja  Keskustan osuudet  on 

 esitetty hoidettavaksi tiej€rjestelyjen yhteydes-
s€. 

Myllyl€n  kohdalle raportissa esitet€€n meluaitaa 
 tai  vallia. Nykyisin yhten€iset pensasrivit sulke-

vat tienvarren, joten hyvin maisemaan sovi-
tettuna melusuoja ei v€ltt€m€tt€ muuttaisi  tie- 
milj••n  luonnetta. 

YHTEEN  VETO JA  TOIMENPIDETARPEET  

Nykytilanteen pahimmat ep€kohdat ovat  Lah-
dentien  ja  Artj€rventien  huono liikenneturval-
lisuus sek€ niiden  raskas ja maantiem€inen 

 ilme  ja  suuri estevaikutus. Tiet  on  tarkoitus kun-
nostaa keskustav€yl€tyyppisiksi l€hivuosina, jol-
loin ongelmat v€henev€t. Kevyen liikenteen 
v€yli€ puuttuu  Artj€rventien loppup€€st€ tiiviisti 
rakennetun asuinalueen kohdalta  ja  Piikain-
kyr•ntien  vanhan asutuksen kohdalta. V€ylien 
rakentaminen edellytt€€ ymp€rist•n hienova-
raista huomioimista v€ylien suunnittelussa. 

Verkollisista  hankkeista kiireellisin  on  mt  167:n 
 uusi linjaus Kankaanm€elt€ etel€€n. It€inen ohi-

kulkutie  on  l€hitulevaisuudessa tarpeen v€lill€ 
Landentie-Hein€maantie,  muu osuus  on  syyt€ 
s€ilytt€€ vapaana maastok€yt€v€n€. 

Ymp€rist•lt€€n  arvokkaita tieosuuksia  on  Luhti
-ky/a ntie/I€  ja  P€€rnil€ntiel/€  Niemen  kyl€n  kult- 

tu  u  rimaisemassa, Pakaantiell€  sek€ Hein€
-maantie//€.  My•s Porvoonjokilaakson  yl itys  Le

-vannontie//€  on  n€kymilt€€n  upea  ja  tien tasaus 
laskee joen ylityksen kohdalla maisemaan sopi-
vaksi.  Tien  viereiset  rakennukset ovat paikoitel-
len j€€neet ik€v€sti tien tasoa alemmas kuten 
Hein€maantie/I€  ja  Pakaantie//€. 

Sommarn€sin kartanoymp€rist•  j€€  hankalasti 
alemmalle  tasolle kuin l€nnest€ sel€nteen yli  jo-
kilaaksoon  laskeutuva  Levannontie.  Tien  reu-
naistutuksia  kehitt€m€ll€ voisi meluvaikutusta  ja 

 negatiivista ymp€rist•kuvaa v€hent€€. My•s 
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Pukkilantien  varteen j€€v€ kuusikujanne  on 
 huonokuntoinen  ja  vaatisi uudistamista. Yksitt€i-

nen kehitt€miskohde  on  niin ik€€n maantien 
 1631  varressa T€nn€n museosillan lev€h -dys

-alue, jonka voisi erottaa tiealueesta v€li-kaistal
-la. Tieymp€rist€n  rakenteet voisivat olla parem-

min kulttuu rihistorialliseen ymp€rist••n sopivia.  
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Asukkaita kaupungissa  21 000  ja  maalaiskunnassa  22 000.  

Maisemamaakunta: 
 Suomenlanden rannikkoseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki -Vaalimaa  vt  7  
Porvoo-M€nts€l€ kt  55  
Porvoo-Em€salo mt  1543  
Porvoo-Pellinki mt  1552  Rantakatu 
Hetsinki -Kosken  kyl€-Loviisa mt  170  Mannerheiminkatu-Loviisankatu  
Porvoo-Isn€s mt  1571  Veckj€iventie  
Porvoo-Myrskyt€ mt  1605 Werner  S•derstr•min katu 
Porvoo-Kerkkoo mt  1601  Suomenkyl€ntie 
Treksil€-M€nsas mt  1541  
Treksil€n  moottoriliikennetie mt  1542  
Mustijoen  pt 11777  
Haikkoon  pt 11779  
Uddasin  pt 11785  Uddaksentie  
Saksalan  pt 11822  Vanha H€meenlinnantie 
Tattarimalmin  pt 11823  Vanha Helsingintie  

1  Viistokuva  kaupungista. 
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MAANKAYTT‚  JA  KAUPUNKIRAKENNE  

Porvoo sijaitsee Porvoonjoen suulla  40 km  Hel-
singist€ it€€n. Kaupunkiseudun  kunnat  eli Por-
voon kaupunki  ja  sit€ ymp€r•iv€ maalaiskunta 
yhdistet€€n vuoden  1997  alussa. Kaupunkira-
kenteen ytimen muodostaa Porvoonjoen it€- 
rannalle sijoittunut, tiiviisti rakentunut kaupunki- 
keskus, jonka keskeisi€ osia ovat vanha Por-
voo,  Mannerheiminkadun  tuntumaan kehittynyt 
liikekeskus, ymp€r•iv€t asuinalueet sek€ koil-
lisreunan teollinen vy•hyke. Maalaiskunnan 
puolella taajamarakenne  on  hajautunut  nauha-
maisiksi  osa-alueiksi  maanteiden  170  ja  1543 

 suunnille. Liikekeskus  ja  tehokkain asuinraken-
tammen sijoittuvat Gammelbackaan,  3 km  ver-
ran kaupungin liikekeskuksesta lounaaseen  ja 
Gammelbackasta  noin  5 km  p€€ss€ sijaitseva, 
puunjalostusteollisuuden ymp€rille syntynyt 
Tolkkinen muodostaa oman taajamansa.  Sk•ld-
vikin •ljysatama ja  -jalostamo  10 km  kaupungin 
keskustasta lou naaseen  on  merkitt€v€ ty•paik-
ka-alue. Koulut  ja  muut julkiset palvelut  on 

 hajautettu  eri puolille kaupunkiseutua. 

KAAVOITUSTILANNE  

Porvoon yleiskaava  1989.  
Porvoon maalaiskunnan osayleiskaavaluonnos 

 1989.  

Kaupungin yleiskaava  ja  maalaiskunnan  osa-
yleiskaavaluonnos  ovat sis€ll•lt€€n osittain van-
hentuneita. Kaupunkiseudun merkitt€vin kasvu- 
suunta  on  Porvoonjoen  l€nsiranta, jonne vuon-
na  1989  pidetyn suunnittelukilpailun pohjalta  on 

 tarkoitus ohjata sek€ keskustatoimintoja ett€ te-
hokasta asuinrakentamista. Alueen kehitt€mi-
seen liittyy uuden  sillan  rakentaminen Aleksan-
terinkadulta joen yli. Muutkin p€€kasvusuunnat 
l•ytyv€t Porvoonjoen l€nsipuolelta Hornhattu

-lan-Johannesbergin, Haikont•rm€n ja  Peippo
-lan-‚lstensin  suunnilta. Heli-radan  rakentami-

nen synnytt€isi asemakeskuksen asuin-  ja  ty•-
paikka-alueineen valtatien pohjoispuolelle noin 
nelj€n kilometrin p€€h€n kaupungin keskustas-
ta. Moottoritien liittym€€n  on  tyrkyll€ automar-
ketteja. Niiden rakentaminen muuttaisi kaupal-
listen toimintojen painopistett€, hajoittaisi kau-
punkirakennetta  ja  luultavasti hidastaisi uusien 
keskustatoimintojen kehitt€mist€ joen l€nsiran-
nalla.  

Kaavoissa  esitettyj€ tieverkollisia muutoksia 
ovat keskustan pohjoispuolelta kiert€v€n sis€-
keh€n sek€ it€puolisen ohikulkutien, Saaristo- 
tien, rakentaminen. N€ist€ sis€keh€  on  ilmei-
sesti realistinen  vain  l€nsiosaltaan.  Tieverkon 
suhteen yleiskaavat vaativat tarkistusta  mm 

 Porvoon tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuun-
nitelmassa  1992  esitettyjen uusien tiej€rjes-
telyjen vuoksi. 

KAUPUNKIKUVA 

Vanha kaupunki  on  Suomen parhaiten s€ilyneit€ 
asemakaavaltaan keskiaikaisia kaupunkeja. 
Joki, rantamakasiinit  ja  niiden takana kohoava 
ki rkonm€ki tuomiokirkkoineen tekev€t kaupunki- 
kuvasta ainutlaatuisen. Empiretyylinen ruutu-
kaavakeskusta  on  niin ik€€n hyvin s€ilynyt  ja 

 erityisesti rantaa rajaavat  osat  ovat milj••lt€€n 
arvokkaita. Porvoon identiteetti kokonaisuudes-
saan  on  hyvin voimakas. Ydinkeskustan ulko-
puolella  on  paikoin s€ilynyt rakennusten tiiviisti 
rajaamia, suoralinjaisia katutiloja, mutta useasti 
vanhaan pientalorakenteeseen  on  sekoittunut 
avoimia kerrostalokortteleita. 

Maalaiskunnan puolella rakennetun ymp€rist•n 
yleisilme  on  v€lj€  ja  paikoin hajanainen  ja  l€hi•- 
tyyppinen. Viljelyalueet  ja  mets€t hallitsevat yh€ 
tiemaisemaa, merin€kymi€ avautuu Tolkkisten 
ymp€rist•ss€. Paikallisteiden tiemilj••t ovat mo-
nin paikoin hyvin s€ilyneit€, pienipiirteisi€  ja 
herkk€ilmeisi€. 

Tieverkossa  erottuvat selv€sti erihenkiset  tie- 
tyypit: Perinteisill€ paikoillaan s€ilyneet paikal-
listiet ovat eritt€in pienipiirteisi€  ja  maasto- 
muotojen mukaan mutkittelevia. Maantiet (mt 

 170,  mt  1543)  taas linjaukseltaan j€ykki€  ja 
maisemastaan  irrallisen oloisia  ja  uusimmat 
linjaukset  (vt  7)  nykysuunnittelun  mukaan rau-
hallisesti kaartelevia  ja sujuvia. 

MAISEMATEKIJAT  

Porvoon vanha kaupunki  on  sijoittunut maise-
mallisesti komealle paikalle harjun  ja  joen muo-
dostamaan solmukohtaan. Harjumuodot ovat 
kaakosta luoteeseen suuntautuvia. Luoteeseen 
jatkuva harjujakso noudattelee Porvoonjoen 
suuntaa  ja  kaupungin lounaispuolelle sijoittuu 
selv€piirteinen merelle saaristossa jatkuva 
harjujakso. 
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Kaavio kaupungin  maank‚ytƒst‚  1995  (Merkintƒjen  selitykset  Ilitteessa). 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkint€jen selitykset ilitteess•). 
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Laajimmat viljelymaisemat avautuvat Porvoon-
joenlaakso  ja Mustijoen  laakso Porvoon l€nsi-
puolella. My•s Porvoon keskustan  ja  Tolkkisten 
v€lille  j€€  laajahko viljelyalue, joka  on  osittain 
muuttunut kaupunkirakenteeksi. Pienempi mutta 
selv€sti rajautuva avomaisema  on  Stensb•len 

 kartanon kulttuurimaisema Porvoon keskustan 
kaakkoispuolella. 

Mets€iset sel€nteet  ovat p€€osin moreenia, jos-
sa  on  runsaasti kalliopaljastumia. Niiden lomaan 
sijoittuu pienehk•j€ soita  ja pehmeikk•j€.  Yhte-
ys merelle kaupungista  on  useiden suurten saa-
rien suojaama. 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET  

Tarkastelualueelle  sijoittuu runsaasti eri tavoin 
arvokkaita alueita  ja  kohteita. Valtakunnallisesti 
merkitt€vi€ kulttuuriymp€rist•j€ ovat (suluissa 
oleva numerointi viittaa l€hdejulkaisun  flume

-rointiin):  
1  Vanha Porvoo  (30) 
2 Empire-Porvoo  (31) 
3  Porvoonjoen  kulttuurimaisema  (29) 
4  Porvoonjokilaakson  kulttuurimaisema  (32) 
5  Mustijoen  kulttuurimaisema  (34) 
6  Haikon  kartano ymp€rist•ineen  (36) 
7  Tolkkisten teollisuusymp€rist• asutuksineen 

 (37) 
8  Stensb•len  kartano kulttuurimaisemineen  (43)  

Porvoonjoen  kulttuurimaisema tarkoittaa Por-
voon jokivarren maisemaan liittyv€€ Linnan-
m€en muinaismuistoaluetta sek€  N€sin  karta-
noa  ja puistomaista N€sin  m€ke€ vanhoine 
hautausmaineen. Porvoon Iso Linnanm€ki ra-
kennettiin maalinnoitukseksi  1100- tai 1200-lu-
vulla. Alueeseen kuuluu l€hell€ jokea sijaitseva 
rautatieasema, joka  on  rakennettu  1895.  Ase-
makokonaisuuteen kuuluu tiilinen veturitalli. 
Porvoonjokilaakson kulttuurimaisema k€sitt€€ 
Porvoosta pohjoiseen jatkuvan jokilaakson 
asutuksineen. Kyl€-  ja kartanoasutus  jatkuu  tu-
viin€ Kerkkooseen  asti. Yksitt€isi€ kohteita ovat 

 mm.  Kiialan  kartano puistoineen  ja puukujan-
teineen  keskell€ joen l€nsipuolista viljelymai-
semaa. Suomenkyl€n asutus sijoittuu nauhana 
Porvoonjoen l€nsirannalle. Kyl€n etel€laidassa 

 on  Begstan  kartano. Mustijoen kulttuurimaisema 
muodostuu Mustiojoen kapeasta viljelylaaksosta 

 ja Dr€gsbyn (Treksil€n) kartanoymp€rist•st€,  

jonka etel€reunaa halkoo Porvoon moottoritie. 
Haikon kartanosta  on  muodostettu kongressi-  ja 
kylpyl€keskus,  jonka l€hist•lle  on  rakennettu 
uusia toimintaan liittyvi€ rakennuksia. Kartanon 
l€hell€  on  Edelfeltin vanha huvilarakennus, jo-
hon liittyv€ ateljeerakennus toimii museona. 
Tolkkisten teollisuusymp€rist• sijoittuu Em€sa

-Ion  tien varteen. Alueelle perustetun sulfiittisel-
luloosatehdas viime vuosisadan lopulla  ja  ym-
p€rist•ss€  on  runsaasti vanhoja ty•v€enasun-
toja. Stensb•len kartano talousrakennuksineen 
sijoittuu kulttuurimaiseman yhteyteen Porvoon 
keskustan kaakkoispuolelle (Rakennettu  kult-
tuuriymp€rist•,  1993).  

Seudullisesti  merkitt€vi€ kulttuurihistoriallisia 
kohteita:  
9  Gammelbackan  kartano  (9) 
10  Tarkkisten kyl€keskusta  (53) 
11  Vilhelmsberget  (15) 
12  Bryggarsin, Sillvikin  ja Bj•rkbackan  raken-
nusryhm€  39) 
13  Mustiojoen  entinen alakansakoulu  (41) 
14  Mustijoen  peruskoulun yl€aste  (40) 
15  Veckj€rven kyl€asutus  (1,2,7)  

Gammelbackan  kartano sijaitsee keskustan lou-
naispuolella. Tarkkisten kyl€asutus sek€ ViI-
helmsberget sijoittuvat maantien  1552  varteen. 
Vilhelmsberget  on  osittain kaksikerroksinen uus-
renesssanssityylinen huvila hyvin hoidetussa 
puistossa, joka liittyy l€heiseen luonnonsuojelu-
alueeseen. Maantien  11777  varteen sijoittuu 
Bryggarsin, Sillvikin  ja Bj•rkbackan  tilojen muo-
dostama rakennusryhm€ sek€ alakansakoulu 
vuodelta  1920  ja  peruskoulun yl€aste vuodelta 

 1906.  Maantien  1577  l€heisyyteen  j€€  vanhaa 
asutusta Veckj€rven kyl€tien varteen (Ymp€ris-
t•nhoitoinventointien yhteenveto,  1988).  

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-  ja esi
-historialliset alueet:  

16  Porvoonjokilaakson  maisema-alue  
17  Porvoonjokilaakson esihistoriallinen  suojelu- 
kokonaisuus  (101) 
18  Treksil€n perinnemaisema 

Porvoonjokilaakso  on  my•s valtakunnallisesti 
merkitt€v€ maisema-alue sek€ yksi kansallis-
maisemista. Lis€ksi  se  kuuluu laajempana alue-
rajauksena valtakunnallisesti merkitt€viin esi-
historiallisiin suojelukokonaisuuksiin, joille  on  
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tyypillist€ merkitt€vien kohteiden runsas m€€r€. 
Mustijoen laaksoon sijoittuva Treksil€n kartanon 
l€hlymp€rist•  on  my•s arvioitu valtakunnallisesti 
merkitt€v€ksi perinnemaisemaksi (Arvokkaat 
maisema-alueet,  1993  ja Ymp€rist•nhoitoinven-
tointien  yhteenveto,  1988). 

TIE  VERKKO  

P€€tieverkko  johtaa s€teett€isesti ydinkeskus-
taan  ja  kokoaa sek€ paikallisliikenteen ett€ osan 
l€piajoliikenteest€ Mannerheiminkadulle  ja  Man-
nerheiminsillalle.  Keskustan ruuhkaisuutta hel-
pottaa valtatien  7  oikaisu, joka kiert€€ ohikulku-
tien€ keskustan noin  2  km:n et€isyydelt€. 
Suomenkyl€€ lukuunottamatta taajamarakenne 

 j€€  ohikulkutien etel€puolelle. Moottoritieosuus 
ulottuu nykyisin Helsingist€ Porvooseen.  Gam-
melbackan  ja  Tolkkisten suunnalla liikenne no-
jautuu mt  154  varaan  ja taajamarakenne  on 

 kasvamassa my•s mt  170  varressa. 

JOUKKOLIIKENNE  

Porvoon kaupungin puolelle taajamarakenne ei 
ulotu yli  3 km  p€€h€n ydinkeskustasta. Maalais-
kunnan puolelle et€isyys Tolkkisiin, Sk•ldvikin  ja 

 my•s Gammelbackaan edellytt€€ julkisen liiken-
teen j€rjest€mist€. Pitk€nmatkan linja-auto-
liikenteess€ keskeinen suunta  on  p€€kaupunki-
seudulle  ja  yhteydet ovat hyv€t. Linja-autoase-
ma sijaitsee keskustassa, kaupunginpuiston 
l€nsip€€ss€. Linja-autojen paikallisliikenteess€ 

 on  viisi linjaa, jotka kattavat p€€osan kaupungin 
asuntoalueista. Vuorotiheydet ovat useimmilla 
linjoilla noin  30  minuuttia. Rautateitse tapahtu-
vaa henkil•liikennett€ ei ole. Heli -radan  rakenta-
misesta ei ole tehty p€€t•ksi€. 

TIEST‚‚N  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Porvoon tieverkko-  ja liikenneturvallisuus
-suunnitelma,  1992.  

Valtatien  7  parantaminen v€lill€ Harabacka-
Koskenkyl€, toimenpideselvitys  1995.  
Porvoon it€inen ohitustie (Saaristotie), yleis- 
suunnitelma  1996.  

Tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
 on  esitetty  I kiireellisyysluokkaan  p€€asiassa 

kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia  hank- 

keita  ja  keskustan liikennekuormituksen keve-
nemist€ edesauttavia hankkeita  (Saaristotie, 
Aleksanterinkadun silta).  Mittavi  n  han kkeista  on 

 Il kiireellisyysluokkaan  esitetty moottoriliikenne-
tien t€ydent€minen moottoritieksi Harabackan 
eritasoliittym€st€ it€€n. 

Tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
 esitetty€ moottorili  i kennetien ja  Mannerheimin- 

kadun v€list€ Porvoon sis€keh€€ ei  tulla  toteut-
tamaan.  Sen  sijaan  on  mandollista, ett€ osia 
sis€keh€st€ tullaan rakentamaan. Porvoon it€i-
sen ohikulkutien  (Saaristotien) yleissuunnitelma 

 on  laadittu vuonna  1996.  Saaristotie  liitet€€n 
pohjoisp€€ss€ maantiehen  170  l€hell€  Ritan  eri-
tasoliittym€€. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Porvoon moottori(liikenne)tie (valtatie  7)  rajaa 
kaavoituksen  ja  rakentamisen  sen  etel€puolelle. 
Tolkkisten suunnasta keskustaan saapuva 
maantie  1543 on  luonteeltaan liian maantiem€i-
nen. Gammelbackan  ja Peippolan  asuntoalueet 

 ja  palveluja  (mm.  koulu, terveyskeskus, uimala) 
sijoittuu molemmin puolin maantiet€  ja  jalan-
kulkijoilla sek€ py•r€ilij•ill€  on  maantien ylitys- 
tarpeita monin paikoin. Kevyen liikenteen ali-
kulkuk€yt€vi€ ei voida toteuttaa niin tihe€sti, 
ett€ tasoylityksilt€ voitaisiin v€ltty€. Maantien 
luonnetta tulisikin pyrki€ muuttamaan paremmin 
kaupunkiolosuhteisiin soveltuvaksi. Siten voitai-
siin alentaa autojen keskinopeutta  ja  samalla 
parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta. 

My•s maantien  170  molemmin puolin  on  asu-
tusta  ja  my•s  sen  nykyinen luonne  on  liikenne-
turvallisuuden kannalta ongelmallinen. Maantie 

 170  ei ole sijainniltaan kuitenkaan yht€ keskei-
nen kuin Toikkistentie. 

T€rkein Porvoon liikenteeseen vaikuttavista asi-
oista  on  Aleksanterinkadun  sillan  toteuttaminen. 

 Se  pienent€€ merkitt€v€sti tukkoisen  Manner-
heiminkadun lii kennekuormitusta. Mannerhei-
minkadun liikennem€€r€  sillan  kohdalla  on  nyt 
noin  25 000  autoa vuorokaudessa. Liikenne-
ennusteeksi vuonna  2010  arvioidaan  Manner-
heiminkadun  sillan  kohdalla noin  23 000  autoa 
vuorokaudessa  ja  Aleksanterinkadun  sillan  koh-
dalla noin  18 000  autoa vuorokaudessa. Alek-
santerinkadun siltaa toteutettaessa tulee pyrki€ 
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turvaamaan erityisesti jalankulkijoiden  ja py€r€i-
lij€iden  turvallisuus Aleksanterinkadun muuttu-
essa huomattavasti nykyist€ vilkasliikenteisem-
m€ksi. 

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET 

 Helsinki-Vaalimaa  Vt  7  

- KVL:  13 500-17 200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80-1 20 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  2x12.0  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Valtatie  7  muodostaa ohikulkutien Porvoon kau-
pungin pohjoispuolella. Kaupunkirakenne ei juu-
rikaan ole levinnyt ohikulkutien yli, vaan  sen  toi-
sella puolella  on  p€€osin maaseutumaista kyl€- 
asutusta Kerkkoon tiiviimp€€ asuntoaluetta lu-
kuunottamatta. Paikoitellen kaupunkirakenne  on 

 kasvanut kiinni ohitustiehen. 

2  N€kym€  va  Itatle/le ylikulkusilalta  Tre  ksll€n 
 kartanon it€puolelta.  

Tieymp€rist•  

Maisemallisia solmukohtia  ja  arvokkaimpia  tie- 
jaksoja ovat Mustijoen  ja Porvoonjoen  laakso, 
joissa tielt€ avautuu n€kymi€ sek€ vesist•ille 
ett€ viljelymaisemaan. Mustijoen kohdalla  tie  si-
vuaa korkealla tasauksella Treksil€n kartanoa  ja 

 on  herk€ss€ milj•€ss€ eritt€in hallitseva.  Por-
voonjoen  laaksossa laajat viljelymaisemat luo-
vat tielle rauhallisen  ja  avaran yleisilmeen. Kau-
pungin julkisivu tien suuntaan  on  sekava  ja 
tehdasalueiden  hallitsema. Jokilaaksojen v€liin  

ja  it€puolelle  j€€  maisemiltaan  neutraaleja 
mets€osuuksia. 

L€nnest€ kaupunkia l€hestytt€ess€ tarkastelta-
va tiejakso alkaa juuri ennen Treksil€n kartanon 

 ja Mustijoen  muodostamaan maisemallista 
solmukohtaa.  Tie  sivuaa Mustijoen laakson reu-
naa ylitt€en sitten  ensin  maantien  170,  sen  j€l-
keen joen  ja  siirtyen mets€iselle sel€nteelle. 
T€lle jaksolle ovat tyypillisi€ korkeat kallio- 
leikkaukset  ja mets€osuuksien  v€liin j€€v€t pie-
nehk•t viljelymaisemat, joille tielt€ aukeaa n€ky -
mi€.  Tie  muuttuu moottoritiest€ moottoriliikenne-
tieksi ennen kantatien  55  liittym€€. Liittym€ si-
joittuu Porvoonjokilaakson laajan kulttuurimaise-
man etel€reunalle  ja sen  luota tarjoutuu laaja 
n€kym€ pohjoiseen. Sitten  tie  siirtyy j€lleen 
neutraalille mets€osuudelle. Pusikoituneen reu-
na-alueen j€lkeen  tie  kulkee Porvoonjoen kult-
tuurimaisemassa. Porvoon vanha kaupunki tuo-
miokirkko maamerkkin€€n n€kyy hienona  sil-
huettina  tielle, joskin n€kym€n etualan  teol-
lisuushalliymp€rist•t ja s€hk•linjat sekavoittavat 
ensin  n€kym€€. Porvoonjoen ylityksen kohdalla 

 tie  kulkee suhteellisen matalalla sillalla. Joen 
ylityksen j€lkeen tiemilj•€ muuttuu sekavam-
maksi k€sitt€en hajarakentamista, teollisuus- 
halleja, kahvion lev€hdysalueineen  ja  pieni€ 
avomaisemia.  Tie  ylitt€€ Myrskyl€€n johtavan 
maantien  1605  liittym€alueen  ja  sit€ seuraavan 
tiejakson sijoittuessa sulkeutuneelle mets€iselle 
sel€nteelle. Mets€osuutta jatkuu maantien  170 

 liittym€€n saakka, jonka j€lkeen aukeaa korke-
alla sijaitsevalta tielt€ n€kym€ pohjoiseen  golf

-kentt€alueelle.  Loppuosa tarkasteltavaa tien- 
osaa  on  mets€ist€  ja kallioleikkausten  leimaa- 
maa.  

Tien  kohokohtia  ja rytmitt€ji€  ovat kulttuurimai-
seman€kym€t. Sijoittuminen poikittain suhtees-
sa pohjois-etel€suuntaisten kalliosel€nteiden 
katkoman maisemarakenteen  on  synnytt€nyt 
useita korkeita  ja  jyrkki€ kallioleikkauksia. 

Porvoo-M€nts€l€  kt  55  

- KVL:  5900  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  80-1 00 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  10.5  m/AB 

Kantatie  55  erkanee maantiest€  170  kaartaen 
 pohjoiseen Porvoonjokilaakson viljelymaisemien  
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ja kyl€asutuksen  poikki.  Tien alkuosan  etel€-
puolelle sijoittuu  mm.  ammattikoulu  ja  pientalo- 
asutusta, pohjoispuoli  on  p€€osin rakentama-
tonta mets€€. Ohikulkutien liittym€ sijoittuu 
luontevasti viljelymaiseman  ja  pienten sel€ntei

-den  kulmaan. Pohjoiseen ment€ess€ tiemilj•t€ 
h€iritsee l€nsipuolinen pusikoitunut vastapaino-
penger.  Koko tarkastellulta tieosuudelta  aukeaa 
vaikuttava pitk€ n€kym€ viljelymaiseman yli 
it€puoliseen jokilaaksoon, tien l€nsipuolille  j€€ 

 pienehk•j€ viljelykuvioita. Rauhallinen kaartelu 
avomaisemassa  ja  kauniit n€kym€t tekev€t ties-
t€ mielenkiintoisen. 

Porvoo-Em€salo mt  1543  

- KVL:  1100-71 00 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60-80 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0-1 0.0 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Maantie  1543 on  Porvoon keskustaan Em€
-salon  suunnasta tuleva p€€v€yl€, joka yhtyy 

maantiehen  170  N€sin kerrostaloalueen  kohdal-
la.  Tie on  luonteeltaan maantiem€inen  ja  v€lit-
t€€ sek€ Porvoon seudun sis€ist€ liikennett€ 
ett€ l€pikulkua Em€salon suuntaan.  Tien  l€hi- 
alueiden maank€ytt•  on muutosvaiheessa 

 asuinalueiden laajentuessa. Osittain tien varret 
ovat viel€ luonteeltaan maaseutumaisia. 

Tieymp€rist• 

Helsingintien  risteyksen l€hialueella tien it€puo-
leIla  on  korkeita kerrostaloja suhteellisen et€€ll€ 
tiest€  ja  l€nsipuolella tien reunassa puustoa. Ur-
heiluhalli sijoittuu tien it€puolelle  ja sen  j€lkeen 
maauimala vanhalla soranottoalueelle sek€ j€€-
halli. Tieosuuden pohjoispuolella  on terveyskes-
kus. Tie  kulkee peltomaiseman halki maantie-
m€isen€, pienen puuston reunustamana.  Se 

 ylitt€€ pienen mets€isen sel€nteen  ja  molemmin 
puolin  on  runsaasti pientalovaltaista asutusta. 
Tasaus noudattaa ymp€r•iv€n maaston tasoa. 
Mets€sel€nteen j€lkeen tien varret ovat pusi-
koitunutta avomaisemaa  ja  ilme muuttuu maa-
seutumaisemmaksi. Uusi asutus pellolla tien it€-
puolella  j€€  hieman et€€mm€lle tiest€.  Tien 
l€nsipuolinen hyvinhoidettu tilakeskus on  ymp€-
rist•n kohokohtana. Laajempi peltomaisema jat-
kuu Haikkoon paikallistien risteykseen saakka, 

jonka j€lkeen maisema muuttuu pienimuotoi-
semmaksi.  Tien  molemmin puolin  on  pieni€ siis-
tej€ peltoalueita.  Tie  jatkuu ylitt€en mets€isen 
sel€nteen,  ja  maantien  1541 risteysalue on  taas 
alavalle peltoalueella, jonka it€puolella  on  van-
haa pienimuotoista omakotiasutusta. M€enkum-
pareen takana oleva Mustijoen paikallistien ris-
teys  on  my•s pellolla  ja  siit€  tie  jatkuu kohti 
Tolkkisten aluetta niin, ett€ v€hitellen silt€ au-
keaa n€kym€ l€nteen merenlandelle.  Tien  it€-
puolella  on  tiivis vanha omakotiasutus. Teolli-
suusalue  j€€  tien l€nsipuolelle  ja  asutus pysyy 
it€puolella. Loppuosa tarkasteltua tieosuutta  on 

 mets€ist€ eik€ n€kymi€ ymp€rist••n avaudu. 
P€€tepisteen€  on  korkea ter€srakenteinen silta 
Em€saloon.  Sillan  kupeessa  on  hyvin varusteltu 
lev€hdysalue,  jolle  ei kuitenkaan ole maantielt€ 
opasteita.  

Tien maantiem€inen  luonne  on  ristiriidassa  sen 
 asemaan kaupungin sis€isen€ v€yl€n€.  Tie- 

milj••  vaatisi muokkaamista. Kevyen liikenteen 
v€ylien v€likaistat kaipaisivat tiealuetta rajaavaa 

 ja tiivist€v€€  puustoa. 

3 Tien  varret vaatisivat hoitoa  ja  selkeit€ reuna- 
istutuksia  milj••n  parantamiseksi. 

Porvoo-Pellinki  ml 1552  Rantakatu 

- KVL:  3700 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0-8.0 m/AB 

Tie  kulkee keskustan reuna-alueelta merenlah-
den it€reunaa kohti Pellinki€ vanhan asutuksen 
viert€  ja viljelymaiseman  l€pi. Tarkasteltavan  tie- 
osan ensimm€inen jakso sijoittuu landen ran-
taan  ja  silt€ aukeaa laaja n€kym€ luonnon- 
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Rantakatu  on puustoltaan  ja  n€kymilt€€n  kau-
nista tiemilj••t€. 

suojelualueena  olevan  ruovikkoisen  rannan yli 
etel€€n. Id€st€  tiemilj€€t€  rajaa voimakas  puus

-toinen  rakentamaton  rinne. Seuraavassa jak-
sossa rinteen puolella  on  ensin  asutusta, sitten 
laaja sairaala-alue, jonka kohdalta alkaen meri 

 j€€  tien l€nsipuolisen pienimuotoisen asutuksen 
 ja  reunapuuston  taakse. Sairaalan kohdalle 

ulottuu tien l€nsipuolella pitk€  hopeapajurivi. 
 Etel€puolella  on  yhten€inen vanha  puutalomil

-j€€,  jossa maaston jyrk€t  korkeuserot  ovat pai-
koin haitanneet kevyen liikenteen v€yl€n raken-
tamista j€tt€en joitakin taloja suhteellisen mata-
lalle tien suhteen. Muuten  tiemilj•€  on  mittakaa-
valtaan sopusuhtainen  ja  pienill€  parannuksilla, 

 kuten  reunaistutuksilla  ja kioskin  edustan  j€-
sent€misell€ kohennettaisiin ymp€rist€€  enti-
sest€€n.  Kookasta  puustoa  on  paikoitellen  j€tet

-tykin  v€likaistaan  ansiokkaasti. Asutuksen etel€-
puolella  tie  ylitt€€ kulttuurimaiseman  ja  tarkas-
teltava  tieosa  p€€ttyy  mets€iselle sel€nteelle. 

 Tie on  ilmeelt€€n  ja  ymp€rist•lt€€n  miellytt€v€ 
 ja  mielenkiintoinen. Tiet€ rajaa runsas puusto  ja 
 silt€ aukeaa kauniita n€kymi€.  Tiemilj€€n  ongel-

mat liittyv€t l€hinn€  puutteellisiin  kevyen liiken-
teen v€yl€n  reunaistutuksiin  ja  joihinkin  hanka- 
lim korkeuseroihin.  

Helsinki -Koskenkyl€ -Loviisa  mt  170 Manner-
heiminkatu-Lovllsankatu 

- KVL:  4500-13 500 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h 
-  tien  leveys/p€€llyste:  9.0-10.0 m/AB 

Sijainti  kaupunkirakenteessa 

Tie  ohjasi aiemmin it€-l€nsisuuntaisen  l€piajo- 
liikenteen Porvoon keskustan l€pi, mutta ohitus- 
tien valmistuttua  se  toimii Porvoon sis€isen€ 

 p€€v€yl€n€.  

Tien  l€nsiosa,  Mannerheiminkatu,  on m ittakaa
-valtaan  maantiem€inen,  avoimilla alueilla  se  ei 

 rajaudu  ymp€rist•st€ erilliseksi.  Tien  varren 
 maank€ytt€  on keskutan  tuntumassa muuttu-

massa  peltoalueista asuinalueiksi,  l€ntisin  osa 
 on  viel€  mets€inen. Loviisankadun osuus alkaa 

keskustan  it€puoliselta  tiiviisti  rakennetulta 
teollisuusalueelta,  jonka ilme  on  kaupunkimai-
nen.  Peltolaaksoon laskeuduttuaan  tie  muuttuu 

 maantiem€iseksi  ja  ymp€rist•n  teollisuusraken-
nukset  sijoittuvat kauemmas tiest€.  Loppuosuus 

 katua  on  ymp€rist•€€n  mets€inen. 

Tieymp€rist•  

Tarkasteltava  tieosuus  alkaa l€nness€  Musti
-joen laakson reunasta alittaen valtatien  7  ennen 

joen ylitt€v€€ siltaa.  Treksil€n  kartanon etel€-
puolelta aukeaa n€kym€  kartanoalueelle. 
Liittym€alue moottoritielle  osuu  mets€iselle  se-
l€nteelle,  jota  my•ten  tie  jatkuu it€€n  laskeutuen 

 suon laitaan.  Tien  reuna-alueet ovat rakenta-
mattomia.  Mets€isen  harjanteen  ylityksen  j€l-
keen  tie  laskeutuu alueelle, joka  on  l€htenyt 

 rakentumaan asuinalueiksi  molemmin puolin tie-
t€.  Tie on  ymp€rist•n tasossa, avoimet reunaa

-lueet  pyrkiv€t  pusikoitumaan.  Pohjois-etel€
-suuntaisen peltoaukon  j€lkeen tien pohjoispuo-

lella  on  huoltoasema  ja  etel€puolella avoin 
 rakentamaton  pelto jatkuu kiert€en  Eestinm€en 

asuinalueen  it€puolelle. Tasainen maisema 
muuttuu tien noustessa  sel€nteelle  ennen 

 kantatien  55 risteyst€. Sel€nteell€  tiet€ ymp€r•i 
vanha  omakotiasutus  molemmin puolin, kuiten-
kin  reunapuuston  tiest€  erist€m€n€.  

Tien l€nsiosan  ongelmat ovat pitk€lti samoja 
kuin maantien  1543  Porvoo-Em€salo.  Keskei-
seksi alueen sis€iseksi  v€yl€ksi  sen  ilme  on  hy-
vin  maantiem€inen  ja  vaatisi esimerkiksi risteys- 
ja  reuna-alueiden  j€sent€mist€ istutuksin  ja 

 materiaalein kaupunkimaisemmaksi.  

Tien it€osa  eli  Lovsankatu  alkaa teollisuus-  ja 
 huoltoasema-alueelta Porvoon keskustan it€- 
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puolelta.  Tie  laskeutuu jyrk€hk•n m€en laak-
soon, jonne  on  syntynyt uudempaa teollisuutta 

 ja  reunoille j€€nyt hajanaista asutusta. T€ll€ alu-
eella ymp€rist•kuva vaatisi tienvarsi-istutuksia 

 ja hoitotoimia.  Osuus ennen liittym€aluetta  on 
 mets€inen. Ohitustien  ja  maantien liittym€alu-

eella  on  runsaasti kallioleikkauksia. Liittym€n 
j€lkeen  tie  tulee kapealle viljelyalueelle, joka  on 

 muuttunut golfkent€ksi.  Tie on  hyvin ymp€ris-
t•ns€ tasossa.  

Tien  it€osan  ongelmat liittyv€t l€hinn€ teolli-
suusalueiden reunojen hoitoon. 

Porvoo -Isn€s  mt  1571  Veckj€rventie 

- KVL:  2400-3200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 

 -  tien leveys/p€€llyste:  7.0  m/AB 

Veckj€rventie erkanee maantiest€  170  Porvoon 
keskustan it€puolella teollisuusalueen reunas-
sa.  Tie on  mittakaavaltaan pienimuotoinen  ja 

 maaston mukaan kaarteleva. Tarkasteltaval  le 
 osuudelle  on  rakennettu uutta kevyen liikenteen 

v€yl€€. 

7  Veckj€rventien  varressa uusi kevyen liiken-
teen v€yl€  on  onnistuneesti puuston  lomassa. 

Ensimm€inen tarkastelujakso  on  molemmin 
puolin teollisuusalueen reunustama  ja  sijoittuu 
m€ntykankaalle. Teollisuusalue vaihtuu asuin- 
alueeksi, joka muuttaa v€hitellen luonnettaan 
esikaupunkimaisemmaksi. Asuinalueella  on  run-
saasti tonttien reunapuustoa  ja pensaistoa. 
Tiejaksolle  on  rakennettu uusi v€likaistalla ero-
tettu kevyen liikenteen v€yl€, joka kaipaisi 

reunaistutuksia.  Paikoitellen penkereet ovat 
vaarallisen jyrkki€, samoin ojaluiskat.  Tie  kaar-
taa suoalueen laitaa  ja  asutus harvenee. Kevy-
en liikenteen v€yl€  on  suon vaiheilla rakennettu 
j€tt€en kauniisti olevaa puustoa v€likaistaan, jol-
loin v€yl€ sopeutuu hyvin ymp€rist••ns€. 

Porvoo -Myrskyl€ mt  1605 Werner  S•derstr•-
min katu 

- KVL:  1000-2200  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.5-8.5  m/AB  

Werner  S•derstr•min katu johtaa Porvoon kes-
kustan l€pi kulkevalta maantielt€  170  pohjoi-
seen kohti Myrskyl€€ toimien my•s seudullisena 
v€yl€n€. Tiealue  on  alkuosaltaan leve€hk•  joh-
tuen kevyen liikenteen v€ylist€  ja leveist€  v€li-
kaistoista, mutta kapenee sitten maaseutu-
maiseksi. 

Tarkasteltavan tieosuuden alkujakso  on  viel€ 
kaupunkirakenteen sis€ll€, joskin asuinalueet 
j€€v€t kauemmas tiest€ reunapuuston suojaa- 
miksi. Aluksi asuinrakentamista  on  molemmilla 
puolilla tiet€, my•hemmin tien it€puolella  on 

 teollisuusalue  ja  l€nsipuolella asutusta. Mets€- 
osuus erottaa kaupunkirakenteesta jakson, jolla 
tien l€nsipuolelle  j€€  uutta  ja  it€puolelle van-
hempaa omakotiasutusta. Ennen valtatien  7 

 alitusta tiemaisema  ja  ymp€rist• muuttuvat 
mets€sel€nteeksi, joka jatkuu  koko tieosan  lop-
puun. Tieymp€rist•ss€ ei ole suuria ongelmia, 
alkup€€ss€ tarkastel ujaksoa saattaisivat reuna- 
istutukset kaventaa leve€€ tietilaa. 

Porvoo -Kerkkoo mt  1601  Suomenkyl€ntie 

- KVL:  1800  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5-8.0  m/AB 

Suomenkyl€ntie erkanee  vanhan kaupungin 
pohjoispuolelle laskevalta m€elt€ kohti pohjois-
ta.  Se  palvelee Porvoon seudun l€hiliikennett€ 
kantatien  55  ker€tess€  pidemm€lle pohjoiseen 
suuntautuvan liikenteen.  Tie on  mittakaavaltaan 
maaseutumainen  ja sen  varteen  on  rakennettu 
my•s kevyen liikenteen v€yl€. 

Tarkasteltavan tieosan alku sijoittuu p€€asiassa  
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8 Suomenkyl€ntin  varsi  on paikoitelleen  tiiviin 
vanhan asutuksen reunustama. 

asuinalueen  sis€€n melko l€helle Porvoonjoen 
it€rantaa  ja  on  ilmeelt€€n v€lj€.  Tie  kaartaa l€-
helle jokiuomaa, jonne aukeaa kauniita n€ky-
mi€. Mets€isen m€enkumpareen reunaa seura-
ten  se  ylitt€€ valtatien  7  Porvoonjokilaakson 

 kulttuurimaisemassa. Seuraava tiejakso jatkaa 
sel€nteen reunassa  ja  silt€ avautuu n€kym€ 

 alas  joelle  ja avomaisemaan. Suomenkyl€ss€ 
 rakentaminen muodostaa paikoin tiiviisti rajatun 

tiemilj••n, kevyen liikenteen v€yl€  on  toteutettu 
korotettuna. Loppuosuudella kallioinen rinne ra-
jaa tiet€ l€nnest€.  

Tie on alkuosuudella  v€lj€n oloinen  ja  kaipaa 
rajaavia reunaistutuksia.  Se  muuttuu v€hitellen 
maaseutumaisemmaksi  ja  sijoittuu maisemaan 
onnistuneesti. 

Savi j€rvi-Porvoo  mt  1531  

- KVL:  700-900 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5-7.9 m/AB 

Tie erkanee kantatielt€ 55  l€nteen hieman valta-
tien  7  pohjoispuolella.  Se on  luonteeltaan pai-
kallinen v€yl€. Tarkasteltavan tieosan alku  on 
sulkeutunutta mets€seutua,  heti liittym€n j€l-
keen tien pohjoispuolella  on  tiepiirin varikko. 
Seuraava jakso  on  vanhaa omakotialuetta.  Tie 

 ylitt€€ kaarrelen my•s kapean peltolaaksoon, 
jonne avautuu n€kymi€.  Tie on  mittakaavaltaan 
pienimuotoinen  ja  miellytt€v€.  Sen  varteen ei 
ole rakennettu kevyen liikenteen v€yl€€. 

Treksil€-M€nsas mt  1541  

- KVL:  1400 autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  8.0 m/AB  

Maantie Treksil€-M€nsas  on  t€rke€ yhdystie 
kaupunkiseudulla,  sill€  se  yhdist€€ toisiinsa 
maantien  170  ja  maantien  1543  pohjois-etel€-
suunnassa.  Tien etel€p€€  sijoittuu viljelysalu-
eelle, josta aukeaa laaja n€kym€ lounaaseen. 
Pienen sel€nteen j€lkeen tielt€ aukeaa viel€ n€-
kym€ it€€n, mutta loppuosa onkin sulkeutunutta 
mets€taivalta.  Sen p€€tteen€  on  n€kym€ kohti 
Treksil€n kartanoa.  

Tie on ymp€rist•lt€€n neutraali,  mainittavia on-
gelmia ei ole. 

Mustijoen  pt 11777  

- KVL:  200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5 m/Os 

Mustijoen paikallistie  on  samansuuntainen kuin 
maantie  1541,  mutta hyvin eriluonteinen.  Tie 

 palvelee paikallista asutusta  ja  sijoittuu kulttuuri-
maisemaan, jossa viljelyalueet  ja  asutus vuorot-
televat.  Tie on kaarteleva  ja  mittakaavaltaan 
maaseutumainen.  

Tien etel€p€€  sijoittuu pienelle peltoaukealle, 
josta  se  nousee kumpareiseen maastoon.  Tien 

 varteen sijoittuu runsaasti vanhaa rakennuskan-
taa kauniine reunapuustoineen  ja pensas-
aitoineen. Pohjoisp€€ss€  on  koulu sel€nteen 
reunassa  ja  tien loppuosa sijottuu mets€iselle 
sel€nneteelle, jossa  se  yhtyy maantiehen  1541. 
Tie on  maisemallisesti kaunis eik€ ymp€rist•ss€ 
ole ongelmakohtia. 

Haikkoon  Pt 11779  

- KVL:  700-1300 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h 
-  tien leveys/p€€llyste:  6.5-7.5 m/AB 

Haikkoon paikallistie  jatkuu Mustijoen paikallis-
tien  ja  maantien  1543  risteyksest€ etel€€n liitty-
en  em.  tiehen j€lleen idemp€n€.  Tien  alkuosa 

 on  pellolla, mutta ymp€rist• muuttuu pian tiiviisti  
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rakennetuksi asuinalueeksi, jolla  on  kaunista 
reunapuustoa. Vaikuttava n€kym€ aukeaa me-
relle tielt€ etel€€n. Merenlanden j€lkeen  tie- 
ymp€rist•  on  j€lleen rakennettua, nyt omakotita-
lojen lis€ksi uusia rivitaloja k€sitt€v€€ aluetta, 
jonne sijoittuu my•s ammattikoulu. Pienen 
peltolaakson j€lkeen  tie  ohittaa Haikon kartano- 
ja kylpyl€alueen ja tieymp€rist•  muuttuu 
mets€iseksi. Loppuosa tiest€ sijoittuu avoimeen 
peltornaisernaan, jonka reunaan  on  syntynyt joi-
takin uusia teollisuusrakennuksia.  Tie on 

 pienipiirteinen  ja tiernilj••  tarjoaa kauniita n€ky-
mi€. Kauneusvirheen€ pist€€ silm€€n Haikon 
alueen metallinen pys€kkikatos, joka ei sovi 
kulttuuriymp€rist••n. 

9 Haikon  kartanon edustan pys€kkikatos poik-
keaa r€ike€sti ymp€rist•st€€n.  

Uddasin  pt 11785  

- KVL:  700  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  6.0  rn/SOP 

Uddasin paikallistie  on  j€€nyt kaupunkialueelle 
rakennuskaavateiden keskelle.  Se  sijoittuu  tie- 
osalle, joka erkanee maantiest€  1543  l€hell€  ur-
heiluhallia.  Tarkasteltava  tie  kaartaa l€hell€ me-
ren rantaa, jonne aukeaa laajoja n€kymi€. Ka-
pean tien varteen sijottuu pienimuotoista van-
haa ornakotiasutusta. Tiemilj••ss€ ei ole ongel-
makohtia. 

Saksalan  pt 11822  Vanha  H€meenlinnantie 

- KVL:  600-800  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  7.0  m/AB  

Vanha H€meenlinnantie  l€htee Porvoon asema- 
alueelta pohjoiseen seuraten Porvoonjoen l€nsi-
rantaa.  Tie  v€litt€€ paikallista liikennett€.  Tie- 
osan alkuosa  on  vanhaa asemaymp€rist•€, jos-
sa  on  arvokkaita, mutta osittain  jo rapistuneita 

 rakennuksia. Joitakin niist€ ollaan parhaillaan 
korjaarnassa. Joelle aukeaa hyvi€ n€kymi€ tiel-
t€. Pohjoisesta tultaessa kirkko hallitsee maise-
maa. Seuraava jakso  on  ymp€rist•lt€€n ep€-
m€€r€isempi pienehk•ine teollisuusrakennuksi-
neen  ja pusikoituneine  ymp€rist•ineen.  Tie alit

-taa  valtatien  7,  jolloin muodostuu porttikohta 
avoimeen Porvoonjoen kulttuurimaisemaan. 
Joki sijaitsee kauempana, mutta silti n€k•et€i-
syydell€.  Tien  ymp€rist•  on  pienirnittakaavaista 

 ja  monin tavoin kiinnostavaa. Arvoa heikent€v€t 
alkuosan rakennetun ymp€rist•n rapistuneisuus 

 ja  teollisuusalueen hoitamattomuus. 

Tattarimalmin  pt 11823  Vanha  Helsingintie 

- KVL:  1800  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50 km/h  
-  tien leveys/p€€llyste:  8.5  m/AB  

Vanha He/sin gintie  on  yhdystie  maantielt€  170 
 Porvoonjoen  vanhalle sillalle. Tarkasteltava 

osuus  on  p€€osin puuston rajaama  ja  sulkeutu-
nut.  Sen l€nsipuolelle  j€€  uusi pienkerrosta-
loalue kauemmas tiest€  ja  it€puolelle vanha 
hautausmaa. L€hestytt€ess€ Vanhan H€meen-
linnantien  risteyst€ tielt€ aukeaa hieno n€kym€, 
jonka p€€tteen€ tuomiokirkko kohoaa. Sillalle 
p€€ttyv€ tiejakso sivuaa my•s etel€st€ vanhaa 
asema-aluetta rakennuksineen.  Tie on  osa  alu-
een vanhaa kulttuurihistoriaa.  

10  Tiet yhtyv€t asemami/j••n kohdalla. 
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YMP‚RISTƒTEKIJ‚T 

 Pohjavesi  

Vedenhankinnalle  t€rke€n pohjavesialueen  (I) 
 muodostaa Porvoossa harjujakso, joka seuraa 

Porvoonjoen vartta  ja  jatkuu jokisuussa joen 
l€nsirantaa  Kr•k‚n it€rantaa  my‚ten kaakkoon. 

Melu 

Ohjearvot ylitt€vi€ liikennemelum€€ri€ todettiin 
"Uudenmaan yleisten teiden ymp€rist‚n tila: 
Melu,  1994"  kuudelta tiejaksolta: 

Peippola mt  1543 
Myllym€ki mt 1605 
Tattarmalmi kt  55  
Eestinm€ki mt  170  
J€rnb‚le  Vt  7  
Tarmola mt  1571  

Selvityksess€ Peippolaan esitet€€n rakennetta-
vaksi meluvalli  ja Myllym€keen melualta.  Kau-
punkikuvallisesti  kumpikin ratkaisu  on  mandolli-
nen, mutta vaatii korkeatasoista toteutusta. 

J€rnb‚less€ meluongelma  on  tarkoitus hoitaa 
tiej€rjestelyjen yhteydess€, muihin kohteisiin 
selvitys ei esit€ toimenpiteit€. 

P€€st•t 

Ohjearvot ylitt€vi€ m€€ri€  typen oksideja, 
typpidioksidia, hiilivetyj€  sek€ hiukkasp€€st‚j€ 
esiintyy valtatiell€  7  Toikkisten  kohdalla (Uuden-
maan yleisten teiden ymp€rist‚n tila: Ilmanlaatu, 

 1994).  

YHTEEN  VETO JA TOIMENPIDETARPEET  

Maantiet  170  ja  1543  ovat taajama-alueen  si-
s€isin€ v€ylin€  luonteeltaan liian maantiem€isi€, 

 ja  niiden luonnetta tulisi muuttaa kaupunki-
maisemmaksi. T€ll‚in voidaan autoliikenteen 
nopeustasoa pudottaa  ja  samalla parantaa ke-
vyen liikenteen tasoylitysten turvallisuutta. Tei-
den varsilla  on kattavasti  kevyen liikenteen v€y-
li€. Kevyen liikenteen v€ylien v€likaistat ovat 
usein  em.  teiden varsilla luonnontilassa  ja  ne 
vaatisivat hoitoa sek€ selkeit€ istutuksia j€sen-
t€m€€n yksitoikkoista tiemaisemaa. Hoitamatto - 

man  tuntuisia tiejaksoja muodostuu joidenkin te-
ollisuusalueiden reunoille, kuten maantien  170 

 Loviisankadun  varteen j€€v€ll€ uudella teolli-
suusalueella sek€ Porvoonjokilaakson kulttuuri-
maisemaa heikent€v€ll€ teoliisuusalueella  Van-
han H€meenlinnantien varressa. Sama alue vai-
kuttaa my‚s valtatien n€kymiin kaupungin suun-
taan. My‚s valtatien  7  varsi Porvoonjoen it€puo-
leila Porvoo-Myrskyl€-maantien  1605  liittym€€n 
asti  on maank€yt‚lt€€n  ja l€hiymp€rist‚lt€€n  se-
kava. 

Veckj€tventien  varteen  on  valmistunut osuus 
uutta kevyen liikenteen v€yl€€. Jyrk€t ojaluiskat 
ovat hoidon kannalta hankalia. Paikoitellen erot-
tavat  ja  kaarteissa ohjaavat reunaistutukset 
pehment€isiv€t kokonaisvaikutelmaa. V€yl€  on 

 onnistuneesti linjattu olemassa olevan puuston 
takaa tarkasteluosuuden loppup€€ss€.  Ranta-
kadun varressa kevyen liikenteen v€yl€ sijoittuu 
osalla tiet€ onnistuneesti kookkaan puuston 
taakse. Ongelmia  on  ollut v€yl€n rakentamises-
sa rinnemaastoon rakennusten kohdalle. Paikoi-
tellen alarinteen puoleiset rakennukset ovat j€€-
neet liian matalalle suhteessa tien tasoon. 

Ymp€rist‚lt€€n  arvokkaita tiejaksoja  on Musti
-joelle viev€n paikallistien  11777  milj‚‚,  rautatie-

aseman  ja N€sinm€en  seutu Tattarimalmin pai-
kallistien  ja  Vanhan H€meenlinnantien risteyk-
sess€ sek€  Suomenkyl€ntien  varressa. My‚s 
Rantakadun milj‚‚ss€  on  joistakin puutteista 
huolimatta useita arvokkaita jaksoja. Kulttuu-
rimaisemajaksot valtatiell€  ja  maantiell€  170  
Mustijoen jokilaakson  l€nsipuolella ovat my‚s 
arvokkaita. Treksil€n kartanoalue  on  valitetta-
vasti j€€nyt liian l€helle valtatien linjausta. 
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LOVIISA, TESJOKI 

Asukkaita kaupungissa  8 000  ja  Tesjoella  800.  

Maisemamaakunta: 
 Suomenlanden rannikkoseutu 

Yleiset tiet:  
Helsinki -Vaalimaa  Vt  7  Ohikulkutie 
Helsin ki -Kosken  kyl€-Loviisa mt  170  He/sin gintie-Mannerheiminkatu  
Loviisa-Lapinj€rvi mt  176  Lapinj€rventie  
Loviisa-Valkom mt  178  Va/kontie  
Atom  itie mt  1583  Atomitie 
Tesjoki -Murarbacken  Pt 11915  Skogbyntie 
Tesjoki -Kulla  pt 11943  Kullaantie  

Marbyn  Pt 11945 

1  Viistokuva  kaupungista. 

KAUPUNKIRAKENNE  JA  MAANKAYTT•  

Loviisan kaupunki sijaitsee Loviisanlanden poh-
jukassa  90 km  Helsingist€ it€€n. Kaupunkiseutu 
muodostuu nelj€st€ osakeskuksesta: 

Varsinainen kaupunkikeskus  on  syntynyt Lovii-
sanjoen suulle.  Sen  ytimen€ ovat joen l€nsiran-
nalla kohoava ruutukaavakeskusta  ja  vanhat 
puutalokorttelit. Kaupunkirakenne sijoittuu edel-
leen valtaosiltaan Loviisanjoen l€nsipuolelle, 
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 Kaavio kaupungin maank€yt•st€  1995 (Merkint•jen  selitykset liitteess€). 

mutta uusia alueita  on  noussut my•s it‚puolelle 
M‚‚rlanden suuntaan. Teollisuus  on  keskitetty 
keskustan l‚nsilaidalle  ja  koulut, liikuntapai  kat ja 

 mm.  ravirata tiiviisti ydinkeskustan tuntumaan. 

Sataman  ja  teollisuuslaitosten varaan kasvanut 
Vaiko  on  erillinen  2 000  asukkaan taajama noin 

 6 km  keskustasta etel‚‚n.  Valkossa  sijaitsee 
 mm.  koulu  ja  kirkko. 

H‚stholmenin  ydinvoimala sijaitsee Loviisanlah
-den it‚rannalla n. 15  km:n p‚‚ss‚ kaupungista. 

Ruotsinpyht‚‚n  kunnan puolella, valtatien  7  var-
ressa noin  5 km  Loviisan keskustasta it‚‚n ole-
va Tesjoen taajama kuuluu toiminnallisesti 
kaupunkiseutuun. Alueella  on  omakoti-  ja  rivi-
taloasutusta sek‚ ala-asteen koulut, p‚iv‚koti  ja 

 vanhusten palvelukeskus  ja  hieman kaupallisia 
l‚hipalveluja. Ty•paikka-alueet keskittyv‚t valta-
tien varteen Tesjoen l‚nsiosaan. Toistaiseksi 
taajamarakenne  on  s‚ilynyt l‚hes kokonaan val-
tatien etel‚puolella, mutta paineita laajentumi-
seen tien yli  on. 
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Kaupunkiseudun  kehittymisen kannalta t€rkeit€ 
tekij•it€ ovat aluksi olleet sijainti valtakunnan ra-
jalla  ja  Turusta Viipuriin johtaneen Suuren Ran-
tatien varressa, my•hemmin kasvuvoimaa ovat 
luoneet satama, ydinvoimala, rautatie  ja  valtatie  
7.  Kuitenkin kaupungin v€kiluku  on  viime vuosi-
na v€hentynyt nopeasti  ja  rakennustoiminta  on 

 ollut v€h€ist€. Kasvua  on  sit€ vastoin tapahtu-
nut Tesjoella. 

KAAVATI  LAN NE  

Loviisan yleiskaava  1987.  
Tesjoen kaavarunko  1991.  

Yleiskaavan laatimisen j€lkeen  on  toteutunut 
valtatien  7  oikaisu kaupungin pohjoispuolitse. 
Kaavan liitekartoille  on  esitetty varaus my•s 
Heli-rataa varten, mutta  se  ei sis€lly kaavakart-
taan eik€ siihen ole maank€yt•ss€ muutenkaan 
varauduttu. Lis€rakentamisen painopiste  on  ole-
massa olevan taajamarakenteen t€ydent€mi-
sess€ erityisesti M€€rlandessa  ja Valkossa  eik€ 
varsinaisia uusia kasvusuuntia ole. My•s nykyi-
set teollisuusalueet ovat laajuudeltaan riitt€vi€ 
eik€ oleellisia muutoksia julkisten  tai  kaupallis-
ten palvelujen sijoitukseen ole n€k•piiriss€. 

Asemakaavassa  on  varaus yhdystiest€ uuden 
 ja  vanhan  Va/kontien  v€lille Marb€ckenin tienoil-

la. Uudesta  Atomitiest€  eli tieyhteydest€  H€st-
holmeniin Saaristontien  it€puolelta  on  laadittu 
yleissuunnitelma, mutta tiet€ ei ole merkitty kaa-
voihin eik€ tien rakentaminen l€hitulevaisuudes-
sa ole todenn€k•ist€. 

Tesjoelle  on  vuonna  1991  hyv€ksytty kaava- 
runko ja  alueella  on  ajan tasalla oleva raken-
nuskaava. Kaavoissa varaudutaan asuin-  ja  ty•-
paikka-alueiden kasvuun. Kasvu suuntautuu 
ensi vaiheessa valtatien pohjoispuolelle  ja sen 

 j€lkeen nykyisen kaava-alueen etel€puolelle. 
Oleellisin muutos liikenneverkkoon  on  valtatien 
siirto noin puoli kilometri€ pohjoisemmaksi, jol-
loin nykyinen v€yl€  j€€  taajaman sis€iseksi tiek-
sija yhdystieksi Loviisaan. Tesjoen taajama  j€€ 

 n€in valtatielt€ syrj€€n. 

KAUPUNKIKUVA 

Loviisa n€kyv€t historialliset kehitysvaiheet 
poikkeuksellisen hyvin  ja  kaupungin yleisilme  on  

pienimittakaavainen  ja idyilinen.  Merkitt€vi€ ko-
konaisuuksia ovat vanha ruutukaavakeskusta, 
jonka ytimen muodostaa tori  ja puistoakseli  kir-
kolta Loviisanjoen rantaan sek€ ydinkeskustaa 
ymp€r•iv€t puutaloalueet. Kirkko  on  kaupunki-
kuvassa harvinaisen hallitseva maamerkki. Mer-
kitt€vi€ maisemaelementtej€ ovat my•s Lovii-
sanjoen suuta vartloineet linnakkeet  Ungern ja 

 Rosen  sek€ merin€kym€t erityisesti  Atomitielt€ 
(mt  1583)  ja  Mannerheiminkadulta.  

Valtaosa kaupunkirakenteesta koostuu eri-ik€i-
sist€ pientaloalueista. Keskustan laitamilla  pien-
taloalueet ja kerrostalorakentaminen  sekoittuvat 

 ja  ilme  on  paikoin melko kirjava.  Valkon  tunnus-
merkkej€ ovat satama  ja  Rauma Repolan teolli-
suuslaitokset. Asuinkortteleissa  on  s€ilynyt van-
haa henke€  ja  yleiskuva  on  inhimillinen  ja  l€m-
min. Rakennusmassa  ja  risteys luovat keskipis-
teen tunnun  Valkotien (mt  178)  etel€p€€h€n. 

Tesjoen  ilme  on  selkiintym€t•n  ja l€hi•m€inen 
 eik€ erityist€ identiteetti€ ole syntynyt. Valtatielt€ 

katsoen p€€osa taajamasta  j€€ n€kym€tt•m  im,  
mutta teollisuusalueet erottuvat tiemaisemassa 
r€ike€sti. Taajamalta puuttuu selke€ keskusta, 
vaikka julkiset palvelut  ja  kauppa yritt€v€t luoda 
sit€  Tavastantien vaiheille. Tesjoki ymp€rist•i-
neen  on  maisemallisesti merkitt€v€, mutta  sen 

 vaikutus ei heijastu taajama-alueelle saakka. 

MAISEMATEKIJ‚T  

Loviisan seudulla maisemalle  on leimailista 
selv€piirteisten  pohjois-etel€-suuntaisten sel€n- 
teiden  ja  jokilaaksojen vuorottelu. Sel€nteet 
ovat moreenivaltaisia  ja  paikoin kallioisia. My•s 
soistuneita alueita  on  runsaasti sel€nteill€. Mer-
kitt€vimm€t avoimet viljelymaisemat ovat Lovii-
sanjoen laakso, Haravakyl€n alue  ja Tesjoen 

 laakso. Seiv€piirteinen harjujakso alkaa laajana 
muodostumana Valkosta  ja  jatkuu kapeampana 
kaupunkikeskustan l€pi pohjoiseen. 

Kaupunkialue  on  kasvanut Loviisanjoen laakson 
yli. Vanhimmat  osat  sijoittuvat valtakunnallisesti 
merkitt€v€n Myllyharjun rinteen liepeelle avau-
tuen merenlandelle. Keskustasta erillisi€ taa-
jaan asuttuja alueita ovat Vaiko  ja Tesjoki,  joka 
sijoittuu valtatien etel€puoleile viljelymaiseman 
l€nsireunaan. 
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Kaavio kaupungin maisemarakenteesta (Merkintöjen selitykset liitteessä). 

ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET 	lähistöllä sijaitsevat graniitista muuratut itäiset 
bastionit  Rosen  ja Ungern. 

Tiemiljöössä maamerkkinä  vaikuttava valtakun- 
naflisesti  merkittävä kohde  on  Loviisan kirkko 	Valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita 
(Rakennettu kulttuuriympäristä,  1993). Varsinai- 	ei tarkastelualueelle sijoitu, mutta  sen tuntumas- 
sesti tarkasteltavaan tiemiljööseen  liittyy (suluis- 	sa  on Sarvilanden niittyjen  valtakunnallisesti  ar- 
sa  oleva numerointi viittaa lähdejulkaisun nume- 	vokas perinnemaisema-alue, joka  jää  aivan  val- 
rointiin): 	 tatien  7  eteläpuolelle (Arvokkaat maisema-alu- 
lDegerbyn  linnoitus  (10) 	 eet, 1993). 

Degerbyn linnoitusalue  sijoittuu vanhan  Turku- 	Seudullisesti  merkittäviä kulttuurihistoriallisia 
Viipuri-tien varteen. Tarkasteltavan tieosuuden 	kohteita  on tiemiljöön  läheisyydessä useita: 
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Kaupungin  arvokohteet  sekä pohja  vesialueet  (Merkin  töjen  selitykset liitteessä).  

2 Haravakylän  alue  (47) 	 Haravakylän  alue muodostaa oman  osa-alueen- 
3  Valkon  satama-alue  ja  asutus  (48) 	 sa  keskustan  ja Valkon  satama-alueen  ja  asu- 
4  Loviisanlanden  länsirannan huvila-asutus  (49, 	tuksen  välissä.  Loviisanlanden  länsirannalla  on 
50) 	 vanhaa arvokasta huvila-asutusta. Jäänteitä  
5  Vanha  rajamerkki  (62) 	 vanhasta  Turku-Viipuri-tiestä eli Suuresta  Ran- 
6 Tieraunio (61) 	 tatiestä on  valtatien  7  läheisyydessä, nimittäin  
7  Stor-011aksen  rakennusryhmä  (3) 	 vanha  rajamerkki  ja  tieraunio  sekä  Tesjoen koh- 

8  Holmgärdin  kartano  (1) 	 dalla tielinjaa. 	Kaupungin 	pohjoispuolella  
9  Taasianjoen  kulttuurimaisema  (6) 	 Loviisanjoen  laaksoon sijoittuu  Stor-011aksen  ra- 
10 Turku-Viipuritien  linja  (8) 	 kennusryhmä  Pernajan kunnan puolelle.  Ruot- 
11  Kivikautinen läytöpaikka  (10) 	 sinpyhtään  alueella sijaitsevat  Tesjoen seu- 

dullisesti  arvokkaat kohteet:  Holmgårdin  kartano  
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sijoittuu Taasianjoen kulttuurimaiseman pohjois- 
reunaan. Kartanon alueella  on  kaksi luonnon- 
kivistä holvattua maantiesiltaa. (Ympäristön-
hoito-inventointien yhteenveto,  1988).  

Lännessä tarkastelualueen rajan ulkopuolelle 
 jää  Suur-Sarvilanden kartano arvokkaine puis-

toineen  ja ympäräivine kulttuurimaisemineen. 
 Kohde  on  myös valtakunnallisesti merkittävä 

kulttuuriympäristö. 

TIEVERKKO  

Seudullisen päätiestön  muodostavat valtatie  7 
 ja  siihen nähden kohtisuorat maantiet  176  ja 
 1582.  Kaupungin sisäinen pääväylä Helsingin

-tie-Mannerheiminkatu (mt  170),  Hästholmeni  in  
johtava Atomitie (mt  1583)  ja  Vanha Vaiko ntie 
täydentävät päätieverkon. 

Valtatie kiertää ohikulkutienä keskustan  ja  uusi 
Valkontie (mt  178)  ohjaa raskaan liikenteen 
valtatielle ennen kaupungin keskustaa. Samalla 
Valkontie  muodostaa taajamalle länsirajan, jon-
ka yli ainakaan asumista ei ole syytä laajentaa. 
Liikenne Hästholmeniin rasittaa mutkaista  ja 
miljööltään  arvokasta  Atomiteitä (mt  1583)  ja 
sen  varressa olevia asuinalueita. 

Tesjoella  liikenneverkko rakentuu valtatien va-
raan  ja  muut väylät ovat pienimittakaavaisia pai-
kallisteitä  tai  kaavateitä.  Taajaman sisällä ei ole 
toimivaa rinnakkaistietä, vaan kaikki liikenne oh-
jautuu valtatielle. Taajaman kasvattaminen val-
tatien pohjoispuolelle perustuu siihen, että valta-
tien linjaus siirtyy nykyistä pohjoisemmaksi. 

JOUKKOLIIKENNE 

Kaupunkiseutu  rakentuu erillisistä osataajamis
-ta,  joiden välillä asiointi  ja työmatkaliikenne  on 

 vilkasta. Siksi julkisen liikenteen merkitys myös 
taajaman sisällä  on  suurempi kuin vastaavan 
kokoisilla kaupunkiseuduilla yleensä. Linja -auto-
asema sijaitsee keskustassa  Mannerheiminka

-dun  varrella.  

Valkon  paikallisliikenne  on  järjestetty Rauhalan/ 
Haravankylän kautta puolen  tunnin -1  tunnin  vä-
lein. Loviisa-Tesjoki liikenne tapahtuu kaukolii-
kenteen linja-autoilla,  paria kouluvuoroa  lukuun-
ottamatta. Linja-autoliikenne  Atomitietä Hästhol- 

meniin  on  sidottu työvuoroihin.  

Loviisa-Lahti-radalla ei ole henkilöliikennettä 
eikä Heli -radan  rakentaminen ole toistaiseksi 
näköpiirissä. 

TIESTÖÖN  KOHDISTUVAT SUUNNITEL-
MAT 

Maantien  1583  (Atomitie)  parantaminen välillä 
mt  170-pt 11927,  tarveselvitys  1992. 

 Moottoriliikennetie välillä Koskenkylä -Kotka, 
pääsuuntaselvitys  1983  
Haravakylän liikennesuunnitelma  1993.  

Tarveselvityksen  mukaan uusi tieyhteys tulisi to-
teutettavaksi  Söderbyn  paikallistien  11927  liitty-
mästä moottoriliikennetien liittymään. Uusi  Ato-
mitie  siirtää nykyisin keskustan kautta kulkevan 
pitkämatkaisen liikenteen moottoriliikennetielle. 

Valtatien  7  rakentaminen moottori(liikenne)tieksi 
Loviisasta itään tulee poistamaan Tesjoen taaja-
man läpi kulkevan liikenteen. 

Pääsuuntaselvityksen  mukaan Loviisan itäpuo-
lelle (nykyisen tasoliittymän tilalle)  on  esitetty to-
teutettavaksi eritasol iittymä. Loviisan keskustan 

 ja Valkon  välille sijoittuvasta Haravakylästä  on 
 laadittu liikennesuunnitelma.  Vanha ita Vaikon-

tieltä  on  siinä esitetty uutta katuyhteyttä  Valkon- 
tielle  (mt  178).  Vaikontien  itäpuolelle  on  esitetty 
kevyen liikenteen väylä  koko matkalle  He/sin-
gintien  liittymästä Valkoon. 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Merkittävin Loviisan-Tesjoen alueen liikenne- 
turvallisuuteen vaikuttava tekijä  on  moottori-
(liikenne)tien rakentaminen Loviisasta itään. 
Nykytilanteessa Tesjoen läpi kulkee runsaasti 
pitkämatkaista liikennettä, jossa raskaan liiken-
teen osuus  on  huomattava. Valtatietä risteävää 
liikennettä aiheuttava rakentaminen  (ja kaavoit

-tammen) tulisi Tesjoella rajata valtatien  7  etelä-
puolelle siihen saakka kunnes uuden valtatien 
rakentaminen aloitetaan.  Jos  rakentamista  ha

-joitetaan Tesjoella  nykyisen valtatien pohjois-
puolelle ennen uuden tien valmistumista, niin 
seurauksena  on  liikenneturvallisuusongelmia 

 sekä valtatietä risteävälle autoliikenteelle että 
jalankulkijoille  ja  pyöräilijöille. Ongelmia ei voi- 
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matkaista liikennettä. 
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ivopeusrajoituset  1995. 
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Kevyen liikenteen järjestelyt  ja  valaistus  1995. 

Liikenneonnettomuuclet  1991-7 99b  (MerKintojen 
 selitykset liitteessä).  

Lilkennemaarat  1995. 
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Tiekuvauskartta (Merkintöjen  selitykset liitteessä).  

TIEKOHTAISET  KUVAUKSET 

 Helsinki-Vaalimaa  vt  7  Ohi  kulkutie 

- KVL:  5200-7000 autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  80-100 km/h 
-  tien leveys/päällyste:  8.0-12.5 m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Ohikulkutie  eli valtatie  7  kulkee Loviisan kau-
pungin pohjoispuolelta. Kaupunkirakenne ei ole 
kasvanut väylään kiinni,  ja  kaupungin reuna 
näyttäytyy suhteellisen selväpiirteisenä pohjoi-
seen päin. Valtatie välittää liikennettä myös Lo-
viisan  ja Tesjoen  taajaman välillä. Tesjoen taaja-
ma sijoittuu Loviisan itäpuolelle  ja  jää  myös val-
tatien eteläpuolelle.  Tie  rajaa siis selvästi taaja-
ma-alueet maaseutumaisista alueista, jotka jää-
vät  sen  pohjoispuolelle. 

Tieympäristö  

Tiestä voidaan erottaa erityyppisiä jaksoja lähin- 

nä  sen  maisemallisen sijainnin mukaan. Län-
nestä lähestyttäessä  tie  sijoittuu  ensin metsäi-
selle selänteelle.  Luontevasti avomaiseman reu-
nassa sijaitsee liittymäalue, josta erkanevat Lo-
viisan sisääntulotie eli  He/sin gintie (mt  170)  ete-
lään  ja  Lapinjärventie (mt  176)  pohjoiseen. 
Liittymäramppien väliin jääviä alueita  on  istutet-
tu. Kulttuurimaiseman ylittävällä jaksolla tien ta-
saus  on  alhaalla suhteessa ympäristöön  ja  tieltä 
avautuu pitkiä näkymiä sekä kohti kaupunkia 
että  sen  pohjoispuoliselle viljelyaukealle. Kape-
an pohjois-eteläsuuntaisen harjun kohdalla  tie 

 kulkee leikkauksessa, ylittäen  sen  jälkeen huo-
maamattomasti Loviisanjoen.  

Tien  luonne vaihtuu ympäristön muuttuessa jäl-
leen sulkeutuneeksi metsäseuduksi.  Tien  tasa-
us on  myös tällä jaksolla suhteellisen korkealla 
ympäristöön nähden. Loviisan itäisen sisääntu-
lotien Mannerheimintien  (mt  170) liittymäaluetta 

 leimaa laaja mittarikenttä asvaltoituine aluei-
neen. Liittymäalue kaipaisi viimeistellympää il-
mettä. Tesjoen suuntaan tieympäristö pysyy 
metsäisenä. Sekavan kohdan muodostavat eri 
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suunnista tien lähekkäin ylittävät risteävät  kor-
keajännitelinjat ja  niiden leveät linjakadut. 
Tesjoen länsipuolella  tie  ohittaa teollisuusalu-
een, joka avautuu osittain suoraan tielle. Alue 
vaatisi suojavyöhykkeen kehittämistä tien reu-
naan. Teollisuusalueen itäpuolella  on  molemmin 
puolin tietä vanhempaa puutaloasutusta  ja  pie-
nehkö hoitoa kaipaava avomaisema. 

Tesjoen  taajama  jää  valtatien eteläpuolelle. 
Pääristeyksen lähettyville sijoittuu muutamia lii-
kerakennuksia, joiden piha-alueet vaatisivat 
reunaistutuksia  ja hoitotoimenpiteitä.  Taajaman 
sisääntulon luonne ei ilmene alueella. Taajaman 
itäpuolella aukeaa Tesjoen kulttuurimaisema  ja 

 jokilaakso, jonka tarjoamat pitkät näkymät jatku-
vat ensisijaisesti etelään. Jokilaakson maise-
massa  on  vanhaa asutusta pienillä kumpareilla  

2  LovIIsan  itäistä sisääntuloliittymää hallitsee 
 a  voin mittarikenttä. 

3  Valtatie katkaisee kapean harjun, jonka leik-
kauskuiskat vaatisivat lisä hoitoa. 

4  Teollisuusalueen avoin reuna sopisi istutetta-
vaksi valtatien varressa.  

tien varsilla.  Tien  tarkasteltava viimeinen jakso 
muodostuu metsäiselle selänteelle sijoittuvasta 
tieosuudesta.  Tien  pohjoispuolella  on  vanha  tie- 
linja muutettu levähdysalueeksi, joka kaipaisi 
lisävarustusta.  Tien  varteen sijoittuu vielä  pari 

 pienehköä teollisuushallia  ja  harvaa asutusta.  

Helsinki-Koskenkylä-Loviisa  mt  170  He/sin-
gintie-Mannerheiminkatu 

- KVL:  5300  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-60 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  8.0-12.5  m/AB  

Sijainti kaupunkirakenteessa 

Maantie  170  lähestyy Loviisan keskustaa län-
nestä  Helsingintienä  ja  muuttuu keskustassa 
Mannerheiminkaduksi.  Tie  muodosti ennen kau-
pungin pääläpiajoväylän  ja  on  nyt luonteeltaan 
sisääntulotie keskustaan. 

Tieympäristö  

Läntisessä liittymässä sijaitsee huoltoasema  ja 
sen  jälkeen tien varteen sijoittuvat vanha  ja  uusi 
teollisuusalue.  Tien  varressa  on  reunapuustoa 
rajaamassa  alueita.  Valkontie (mt  1582)  erka

-nee  Helsingintiestä  etelään  ja risteysalueen 
keskisaarekkeen  huolellisesti toteutettu kiveys 
muodostaa sisääntulon leiman miljööseen. 

Keskustan itäpuolella tarkasteltava jakso alkaa 
Loviisanlanden pohjukasta. Tiemiljöössä maa- 
merkin luonteisia tekijöitä ovat  sen  pohjois- 



244 	 Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila.  Tiemiljöö kaupunkiseuduilla.  
LOVIISA,  TESJOKI. 

puoliset linnoitukset puistomaisine  ympäristöi-
neen. Määrlanden asuinalue  jää  tien  ja  Atomi- 
tien  (mt  1583)  rajaamaan kolmioon valtatien 
eteläpuolelle. Kerrostalovaltaisen asuinalueen 
erottaa tiestä reunapuusto.  Tien  pohjoispuolelle 
sijoittuu pientaloasutusta etäämmälle tiestä. 
Metsäinen sisääntulojakso päättyy valtatien yh-
teydessä kuvatulle ankealle liittymäalueelle. 

Loviisa-Lapinjärvi mt  176  Lapinjärventie 

- KVL:  500-2200  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.0-10.0  m/AB 

Lapinjärventie  lähtee valtatien  7  läntisen 
liittymän kohdalta pohjoiseen.  Tien  alkupäässä 

 on  asutusta erillisinä saarekkeina  sen  itäpuolel-
la.  Tie  laskeutuu liittymäalueelta ympäristönsä 
tasoon, mutta miljöötä häiritsevät pusikoituvat 
piennaralueet.  Tie  kaartaa  Lahti -Loviisa  radan 

 viereen  ja  laaja näkymä aukeaa ympäristöään 
tällä jaksolla korkeammalla olevalta tieltä 
Loviisanjoen laaksoon.  Tie  nousee kapealle 
pohjois-eteläsuuntaiselle harjulle,  jolle  sijoittuu 
kaunista vanhaa asutusta, mutta toisaalta myös 
tiemiljöötä häiritseviä soranottoalueita. 

5 Lapinjärventien  varteen tyhmittyy asutusta 
kulttuurimaiseman reuna//e. 

Loviisa-Valkom mt  178  Valkontie 

- KVL:  3300  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  10.5  m/AB 

6 Va/kon  vanhaa asutusta  on  jäänyt tien  kat-
veeseen.  

Valkontie  eriytyy Helsingintiestä kaupungin länti-
sen sisääntulon kohdalla kohti etelää  ja Valkon 

 satama-aluetta.  Tie  muodostaa tangenttiväylän 
 sen itäpuoliselle kaupunkirakenteelle,  joka 

koostuu pientalovaltaisesta asutuksesta. Asu-
tusta eristää tiestä leveä reunavyöhyke puustoi-
neen. Selännealueelta  tie  laskeutuu Haravaky

-län viljelyaukealle,  jonne  tulo  muodostaa portti- 
kohdan tiemiljöössä. Loivasti kaartavan tien itä-
puolelle  jää  pienipiirteinen asutusrykelmä  kult-
tuurimaisemassa, jonka reunoille asutusta  on 

 myös sijoittunut.  Tien  varren pusikoituminen häi-
ritsee hieman. Kulttuurimaiseman jälkeen  tie 

 nousee metsäiselle harjualueelle.  Valkon  kes-
kustan puoleisessa päässä tien varteen sijoittuu 
pienimuotoista vanhaa työväen asutusta, joka 
muodostaa yhtenäisen alueen. Tarkasteltava 
jakso päättyy alueen keskipisteeseen muutami-
en liikerakennusten edustalle.  

Atom  itie mt  1583  Atomitie 

- KVL:  100-3200  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  7.0-7.5  m/AB 

Atomitien  kautta kulkee suurin  osa  liikenteestä 
Loviisan atomivoimalalle. Suunniteltu tienoikai-
su Määrlanden itäpuolelle poistaisi asuinalueen 
vieritse kulkevan läpiajoliikenteen  ja  erityisesti 
raskaan liikenteen. 

Atomitie  lähtee  Mannerheiminkadulta  etelään 
sijoittuen Loviisanlanden itärannan  ja Määrlah - 
den  kerrostaloalueen  väliin alkuosuudellaan.  
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9 Atomitie  seuraa merenlanden rantaa Määrlanden kerrostaloalueen länsipuolitse. 

Risteykseen sijoittuu iso päivittäistavarakauppa. 
Asuinalueen kohdalla tieltä avautuu kaunis nä-
kymä puiden lomitse landelle. Pusikoituminen 
uhkaa peittää nämäkin näkymät, ellei niitä pyritä 
säilyttämään avoimina. Tieympäristö jatkuu  met

-säisenä.  Tältä jaksolta ei avaudu näkymiä me-
relle, mutta puusto  on  rehevää  ja  tien lähistöllä 

 on  vanhaa huvila-asutusta. Tarkasteltava  tie- 
osuus loppuu pienelle peltoaukealle, jonka koh-
dalle myös meri näkyy tielle. 

Tesjoki -Murarbacken  pt 11915  Skogsbyntie 

- KVL:  200  autoa/vrk 
-  nopeusrajoitus:  80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  5.0  m/sora 

Skogsbyntie erkanee valtatiestä  7  Tesjoen  taa-
jamaan johtavan liittymän pohjoispuolelle.  Ris-
teysalue  on  pellolla  ja  vaatisi kokonaisuudes-
saan käsittelyä, esimerkiksi reunaistutuksia 
Tesjoen keskeisenä sisääntuloalueena.  Tie  nou-
see pian metsäiselle alueelle,  jolle  on  sijoittunut 

pienimuotoista omakotiasutusta. Asutuksen lo-
masta aukeaa näkymä Tesjoen viljelylaaksoon. 
Loppuosa tarkastellusta tieosuudesta sijoittuu 
sulkeutuneelle metsäseudulle. 

Tesjoki-Kulla  pt 11943  Kullaantie 

- KVL:  200  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  50-80 km/h  
-  tien leveys/päällyste:  4.5-5.0  m/sora 

Kullaantie  lähtee valtatieltä  7  etelään seuraillen 
Tesjoen laakson länsireunaa.  Tie  kaartelee  kult-
tuurimaisemassa ohittaen pieniä erillisiä pelto-
jen ympäröimiä asutusryhmiä. Risteysalueelle 
sijoittunut asutus muodostaa tiiviin porttikohdan 

 ja alkujakson  tielle.  Sen  jälkeen näkymät avau-
tuvat peltomaisemaan,  ja  rakennusryhmät sijoit-
tuvat harvakseltaan tien varteen. Loppuosallaan 

 tie  nousee Danabackenin mäelle, joka  on  tiiviin 
pienimuotoisen asutuksen aluetta sijoittuneena 
joen törmälle.  
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lo  Tesjoen  taajama eteläpuolen kuittuurimaise
-masta  nähtynä. 

Marbyn  pt 11945  

- KVL:  100  autoalvrk 
-  nopeusrajoitus:  60 km/h  
-  tien  leveys/päällyste:  6.0  rn/SOP  

Marbyn paikallistie  sijoittuu  Tesjoen  laakson itä- 
reunalle valtatien  7  eteläpuolelle.  Tien  pitkä 

 alkujakso  kulkee kapean  viljelyalueen  keskellä. 
Tarkasteltava  tieosuus  päättyy pienelle mäelle, 
jonka reunaan  on  syntynyt  uudehkoa  omakoti- 
asutusta.  Tien  toiselle puolelle  jää  läheinen joki- 
uoma.  

YMPÄRISTÖTEKIJÄT  

Pohjavesi  

Vedenhankinnalle  tärkeät  pohjavesialueet  (I)  si-
joittuvat Loviisan kaupungin kohdalla pohjois

-eteläsuuntaiselle harjujaksolle. Harjujakso  alkaa 
etelästä ohittaen  Valkon  satama-alueen länsi- 
puolelta  ja jatkuen  kapeana  Haravakylän  koh-
dalla merenrantaa pitkin. Alue  levenee  jälleen 

 Loviisanharjun  kohdalla  ja  jatkuu  Lapinjärven-
tien suuntaisena pohjoiseen. Valtatie  7  sijoittuu 

 kulttuurirnaisemassa pohjavesialueelle,  samoin  
Helsingintien länsipuol  men  jakso. Vaiko ntien 
osia  on  myös  pohjavesialueella.  

Melu  

Ohjearvot  yhittäviä liikennemelumääriä  on  selvi- 
tyksessä "Uudenmaan yleisten teiden ympäris- 
tön tila: Melu,  1994"  todettu Mannerheimin- 

kadulla  (mt  170),  Valkontiellä (rnt  178)  sekä  
Atomitiellä (rnt  1583).  Meluntorjuntatoimenpitei

-tä  ei kuitenkaan ole esitetty.  Tesjoella  on  melus-
ta kärsiviä yksittäisiä  asuinrakennuksia  tiiviisti 
valtatien  7  varressa. 

YHTEEN  VETO JA  TOIMENPIDETARPEET  

Ongelrnallisin tieympäristö  sijoittuu  Tesjoen  taa-
jaman alueelle.  Taajarnan länsiosan  teollisuus-
alue  on  osittain avoin valtatien suuntaan  ja  vaa-
tisi  reunaistutusten  kehittämistä.  Tesjoen  taaja-
man sisääntulo ei erotu  tieympäristössä,  ja  tien 
lähellä olevien liikerakennusten edustalla olevat 
alueet vaatisivat myös reuna-alueiden käsitte-
lyä.  Levähdysalue Tesjoen  itäpuolella sijoittuu 
sinänsä hyvin, mutta edellyttäisi alueen varuste-
lun lisäämistä.  

Tesjoella  tulisi välttää rakentamista valtatien 
pohjoispuolelle ennen moottoritien toteuttamis-
ta.  jos lisärakentamiselta  valtatien 'väärälle' 
puolelle ei voida kokonaan välttyä, tulee kiinnit-
tää  erityista  huomiota  liikenneturvallisuustoimiin, 

 joilla autoliikenteen  ja  kevyen liikenteen tasossa 
tapahtuvat valtatien  risteämiset  estetään. 

Loviisan kohdalla  ongelmallisinta tieympäristöä 
 ovat kaupungin  sisääntuloliittymät,  joiden ympä-

ristön kehittämiseen tulisi panostaa. Läntisessä 
liittymässä  on  näkyvissä käytöstä  poistettua  tie-
tä  ja  ympäristö vaikuttaa  sekavalta.  Itäisessä  hit

-tymässä  on  laaja  mittarikenttä,  joka hallitsee 
maisemaa.  

Ympäristöltään  arvokkaita  tieosuuksia  on Man-
nerheiminkadun  keskustan puoleisessa päässä 

 ja  Atomitieiiä  meren rantaa seuraavalla jaksolla. 
 Näkymiltään  kauniita  tieosuuksia  ovat valtatie  7 

 kulttuurimaisemaosuudellaan  sekä  VaIko ntie 
Haravakylän  kohdalla. Kumpaakin edellä mainit-
tua  tieosuutta  häiritsee lievä tien varsien 

 pusikoituminen.  Valtatien osalla myös harjun 
 leikkausluiskat  kaipaavat viimeistelyä.  Tesjoella 

Kuilaantien  miljöö  on  arvokas. 
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LuTE: TAAJAMAKUVAUSTEN  KARTTOJEN MERKINTÖJEN SELITYKSET  

1. MAANKAYTTÖ 

Vattatie/kantatie 

- 	Maantie  

s  Paikallistie  

—+-----1-----f-  Rautatie  

t-11-Lt1 Keskustatoimintojen  alue 

_________ Asuinalueet  

Työpaikka-alueet  

k Taajaman 

• 	Koulu, päiväkoti, terveysasema tms.  

2. MAISEMARAKENNE 

-  Yleiset tiet 

Kallioselänne  

Harju 

Moreenialue/selänne  

Harjun lievealueThiekka-alue 

Vdjelyalue 

Pienipiirteisesti  vaihteleva pelto/metsä- 

Suo  

3. ARVOKKAAT ALUEET  JA  KOHTEET 

Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihisto-
riallinen ympäristö  

s  Seudullisesti  arvokas kulttuurihistorialli-
nen ympäristö 

- 

. 	Seudullisesti  arvokas kulttuurihistorialli- 
nen  kohde  

Pohjavesialueet  -Ill  

( 	Pohjavedenottamo  

(J  Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
 tai  pennnemaisema 

Kohdeluetteloon  viittaava numero  

4. TIEKUVAUKSET 

Ympäristöltään  arvokas tiejakso 

() Tieympäristön ongelmakohta  

5. LIIKENNEONNETTOMUUDET  

T 	Kuolemaan johtanut jalankulkija-, polku- 
pyörä-  tai  mopo-onnettomuus  

f 	Vammoihin johtanut jalankulkija-, polku- 
pyörä-  tai  mopo-onnettomuus 

Omaisuusvahinkoihin  johtanut jalankul - 
I 	kija-, pokupyOrä-  tai  mopo-onnettomuus 

Kuolemaan johtanut eläinonnettomuus 

Vammoihin johtanut eläinonnettomuus 

Omaisuusvahinkoihin  johtanut elälnon-
nettomuus 

¶ 	Kuolemaan johtanut yksittäisonnetto- 
muus  

Vammoihin johtanut yksittäisonnetto-
muus 

Omaisuusvahinkoihin  johtanut yksittäis-
onnettomuus 

Kuolemaan johtanut muu onnettomuus 

Vammoihin johtanut muu onnettomuus 

o 	Omaisuusvahinkoihin  johtanut muu on- 
nettomuus 
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