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TIIVISTELMÄ
litin kunnan Kausalan taajaman liikennejärjestelmäsuunnitelma on pilottiselvitys kehittyvän maaseututaajaman liikenteen ja maankäytön
vuorovaikutteisesta suunnittelusta. Työn tavoitteena oli saada kokemuksia pienen taajaman
liikennejärjestelmäsuunnittelusta Tielaitoksen ohjeistusta varten.
Kausalassa ongelmana on turvattomaan liikennekäyttäytymiseen houkuttelevat ylileveät tiepoikkileikkaukset, väylähierarkian puute ja katukuvaa hallitseva järjestäytymätön pysäköinti.
Kevytliikenteen väylät ovat puutteellisia, vaikka
huomattava osa taajaman asukkaista pyöräilee
läpi vuoden. Selvityksessä paneud uttiin Kausalan
taajaman liikenneturvallisuuden, erityisesti kevytliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Kevytliikenteen reitistöjä ja polkupyöräilyn mandollisuuksia halutaan kehittää. Yhtenäisiä viheralueita ja
utkoilureitistäjä ehdotetaan raken nettavaksi myös
keskusta-alueelle. Keskusta-aluetta sivuavan
valtatien ja keskustan kautta kulkevan seudullisen
maantien ratkaisuperiaatteita tarkasteltiin osana
taajamakuvallista kehittämistyötä.

Suunnitelmassa on esitetty taajaman teiden jaksottelua ympäristön luonteen mukaisesti. Ajorata,
kevytliikenneväylät ja ympäristörakenteet yhtenäisenä kokonaisuutena muuttuvat asteittain taajamamaisemmaksi keskustaa lähestyttäessä. Samalla myös autojen ajonopeuksia rajoitetaan.
Autoliikenteen väylällä esiintyy tämän vuoksi
eriluonteisia tiejaksoja, joiden ominaisuuksia ja
liikennetilan mittakaavaa pyritään ilmentämään
autoilijoille poikkileikkauksella, ympäristäraken
-teilajkdunvrspyäöil.Luoktsea
esitetty lähestymis-, sisääntulo- ja keskus- on
tajaksot.
Kausalan joukkoliikenteen kehittämisessä on ensisijaista turvata nykyisten linja-auto- ja taksilinjoihin
perustuvien yhteyksien ylläpitäminen. Reittijärjestelyillä linja-autovuorot voidaan ohjata rautatieaseman
kautta, jolloin kuljetusmuodot täydentävät toisiaan.
Uusia kehittämiskohteita ovat mm. kutsuohjattujen
pikkubussien käyttö ja erityisesti seututasoisen lippujärjestelmän kehittäminen.
Liikennejärjestelmän toimivuutta voidaan tukea
taajamarakennetta tiivistämällä ja sijoittamalla uusia
alueita maisemarakenteen ja kevytliikenteen kannalta parhaille paikoille, riittävän lähelle keskustaa.
Samalla liikennejärjestelmän toteuttaminen tukee
Kausalan keskustan kehittämistä, jossa keskeiset
katu-, tori- ja puistotilat jäsennöidään ja eheytetään

Kausalan liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin
keskustan kehittämistyön yhteydessä. Työssä käytettiin pääosin jo aikaisemmissa selvityksissä kerättyjä lähtötietoja. Suunnittelutyön alussa kartoitettiin
asukkaiden ja yrittäjien liikkumistarpeita ja -tottumuksia haastatteluilla ja mielipidekyselyllä.

tajmnikvsop realukis
viher- ja lisärakentamisella.

Keskustan liikennejärjestelmä- sekä kehittämissuunnitelma esiteltiin eri vaiheessa sekä asukkaille että päättäjille. Liikennejärjestelmäsuunnitel
tavoitteet hyväksyttiin lautakunnissa ja-man
kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuustolle liikennejärjestelmäsuunnitelma esiteltiin keskustan
kehittämistyön yhteydessä.

Eri liikennemuotoja käsittävä kokonaisvaltainen
suunnittelutyö edistää kunnan maankäytön kehittämistä ja päätöksentekoa. Taajamatoimintojen
tilavarauksia ei tulisi sitoa päätöksenteossa ennen
toiminnal listen yhteyksien kokonaisvaltaista määrittämistä.

Selvityksen keskeisiä tavoitteita tarkasteltiin myös
kuntatasoa laajempien yhteisöjen näkökulmasta.
Merkittävän valtakunnallisen väylän, valtatien 12
sunitelvakpsinleymärtän ja -turvallisuuden parantamistoimenpiteisiin.

Kunta pyytää lausunnot liikennejärjestelmäsuunnitelmasta eri osapuolilta, ja suunnitelman toteuttamista seurataan kunnan ja tiepiirin vuosittaisissa
neuvotteluissa. Tiehankkeiden, maankäytön kehittämisen ja joukkoliikenteen toiminnan jatkosuunnittelu tehdään kiinteässä yhteistyössä kunnan,
Tielaitoksen ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Planering av trafiksystem i landsbygdstätort där utveckling pågår; Kausala tätort i Itis kommun som exempelobjekt.

Helsingfors 1996, Vägverket, centralförvaltningen. Vägverkets utredningar 22/1 996, 42s., TIEL 3200390, ISBN 951-726-207-8,
ISSN 0788-3722
Nyckelord: trafiksystem, tätortsbild, tätorter, miljö, trafiksäkerhet, trafik, markanvändning, integrering
Klassificering: 05, 10, 30

SAMMANDRAG
Trafiksystemplanen för Kausala tätort i Itis kommun är en pilotutredning som behandlar integrerad planering av markanvändning och trafik i en
landsortä,uvecklingpår.Abtes
målsättning var att förvärva erfarenheter om planering av trafikregleringar i en liten tätort till grund
för vägverkets anvisningar.
Onödigt breda tvärsektioner som lockar till farligt
trafikbeteende, brist på väghierarki och en odifferentierad parkering som dominerar gatubilden
utgör centrala problem i Kausala. Gång- och cykeltrafikiederna är bristfälliga, trots att en stor del
runt. I utred-avtäorensiåkcylret
ningen satte man sig in i trafiksäkerhetsfrågor
som berör Kausala tätort, speciellt då det gäller
att förbättra förhållandena för gång- och cykeltrafiken. Man strävar till att förbättra gc-Iederna och
utveckla möjligheterna att cykla. Man föreslår att
grönområden och friluftsrutter skall utbyggas också inom centrumorådet. Lösningarna för riksvägen som går förbi centrum och för den regionala
vägen som går genom centrum granskades som
av det arbete som strävar till att förbättraendl
tätortsbilden.
Trafiksystemplanen för Kausala uppgjordes i anslutning till utvecklingsplanen för centrum. Huvudsakligen användes basmaterial som insamlats vid
tidigare gjorda utredningar. I början av planeringsarbetet kartlades invånarnas och företagarnas
färdbehov och -vanor med hjälp av intervjuer och
enkätundersökning.
Utvecklingsplanen för centrum och trafiksystemplanen presenterades under olika skeden både
för invånare och bestutsfattare. Trafiksystemplanens målsättningar godkändes av nämnderna och
kommunstyrelsen. Planen presenterades för kommunfullmäktige i anslutning till utvecklingsarbetet
för centrum.
En av de centrala målsättningarna var att också
göra utredningen på ett bredare plan än på kommunnivå. Planeringen av riksväg 12, som är en
på förbättringsåtgärder- betydanksväg,ir
na för den lokala trafikmiljön och trafiksäkerheten.

I planen presenteras tätortsvägarnas indelning
enligt mil jöns karaktär. Körbanan, gc-lederna och
mitjökonstruktionerna som helhet förändras stegvis till allt mera tätortsbetonade då man närmar
sig centrum. Samtidigt begränsas bilarnas körhastigheter och på biltrafikiederna förekommer därför
olika vägetapper. Man försöker ge bilisten signaler om etappernas egenskaper och trafikrummets
skala med hjälp av tvärsektioner, mitjökonstruktioner och kantstensparkering. Klasserna består
av ankomst-, infarts- och centrumetapper.
Vid utveckling av kollektivtrafiken i Kausala är det
viktigt att bevara nuvarande förbindelser som
baserar sig på buss- och taxilinjer. Med hjälp av
ruttregleringar kan bussturerna styras via järnvägsstationen, varvid de olika trafikformerna kompletterar varandra. Nya utvecklingsobjekt är bLa.
ringstyrda taxibussar och speciellt utvecklingen
av regionalt biljettsystem.
Trafiksystemets funktion kan stödas genom att
komplettera tätortsstrukturen och placera nya
områden tillräckligt nära centrum på de bästa
platserna med hänsyn till Iandskapsstruktur och
gc-trafik. Trafiksystemets utbyggnad stöder samtidigt utvecklingen av Kausala centrum, där de
centralgu-,ohprkmådenaifteras och enhetligas med högklassiga grönanläggningar och tillbyggnad.
Ett helhetsbetonat planen ngsarbete som omfattar
olika trafikformer främjar utvecklingen av kommunens markanvändning och beslutsfattande. Utrymmesreserveringen för tätortsfunktioner borde
inte bindas till beslutsfattande före de funktionella
förbindelserna som helhet har definierats.
Kommunen inbegär utlåtanden om trafiksystemplanen av olika parter och uppföljning av plangenomförandet sker vid årliga förhandlingar mellan
kommunen och vägverket. Den fortsatta planeringen av vägprojekt, markanvändning, och kollektivtrafik görs i nära samarbete mellan kommunen, vägverket och experter inom olika branscher.

Planning of transportation and land use in a developing rural built-up area; Kausala areain the municipality of litti as
an example. Helsinki 1996, Finnish National Road Administration, Surveys of Finnra 22/1996, 42 s., TIEL 3200390, ISBN 951726-207-8, ISSN 0788-3722
Keywords: transportation system, scene of built-up area, built-up area, environment, traffic safety, traffic, land use, integrate
Klassification: 05, 10, 30

SUMMARY
The plan for a transportation system of the
Kausala area in the municipality of litti is a pilot
survey integrating the planning of transportation
and land use in a developing rural built-up area.
The aim of the work was to gather experience of
planning a transportation system for a minor builtup area, to be utilized in instructions by the National Road Administration.
The problems in Kausala include overbroad road
crosscuts tempting to risky traffic behaviour, lack
of road hierarchy and unorganized parking characterizing the scene. Pedestrian and bicycle
ways are inadequate, although a considerable
number of inhabitants cycles throughout the year.
Special emphasis was laid on improving the
safety and conditions of pedestrian and bicycle
traffic in Kausala. The routes and preconditions
for cycling will be developed. Continuous green
belts and outdoor routes are suggested to be
constructed into the centre. The course and construction of the main road passing by the centre,
and the areal road passing through the centre,
were considered as parts of the plan for improving
the scene of the built-up area.
The transportation system plan for Kausala was
made up in connection with the project of developing the central area. The basic data from previous studies was utilized. Local needs and habits
of moving were surveyed by interviews and
gallups in the beginning.
The plan for developing the centre and the transportation system plan were introduced in different
phases both to the inhabitants and politicians. The
goals of the transportation system plan were accepted in appropriate municipal boards. The plan
was presented to the municipal council together with
the development project of the central area.
The main goals of the survey were also considered from a broader point of view than that of
municipal level. The planning of the nationally
important highway number 12 will have its effects on the local projects for improving the
safety of traffic.

The plan proposes division of roads according to
the nature of environment. The roads, pedestrian
and bicycle ways and constructions as a whole
assume gradually a more urban-like expression
while approaching the centre. The driving speeds
will be limited accordingly. Thus the roads will be
divided into sequences of different nature, characterized by crosscuts, constructions and street parking. The suggested classification will consist of the
sequences of approaching, entering and centre.
The main goal of developing public transportation in
Kausala is to secure the existing connections based
on bus and taxi routes. By rearranging the routes
the buses could drive via the railway station, and
the two forms of transportation would so complement each other. New projects of development
are, for example, the minibuses operating by call
and especially the regional ticket system.
The functioning of the transportation system can
be supported by dense building and by planning
new residential areas to sites that are the best in
relation to the scenery and pedestrian and bicycle
traffic, not too far from the centre. The transportation plan supports also the development of the
centre of Kausala, where the main streets,
squares and parks will be rearranged and
adapted to the scale of the area by high standard
green and additional constructions.
The integrated planning of different forms of
transportation will promote the development of
municipal land use and decision making. Space
reservations in built-up areas should not be finally
decided before functional connections are determined.
The municipality will ask the opinions on the
transportation system plan from different parties
and the implementation of the plan will be followed up by annual negotiations between representatives of the municipality and the road administration. Further planning of roads, land use and
public transportation will take place in close cooperation with the municipality, National Road
Administration and experts of various fields.
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1 JOHDANTO
1.1 Mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu on
Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tarkastellaan
kaikkia fiikennemuotoja samanaikaisesti. Suunnittelussa arvioidaan kulkumuotoihin kohdistettujen
toimenpiteiden vaikutukset muihin kulkumuotoihin.
Suunnitelmassa määritellään eri osapuolten yhteiset tavoitteet. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on
ja maankäytön vuorovaikutteista suun- likent
nittelua, jossa tutkitaan yhteinen toteuttamisohjel
ja sen realistinen rahoitus. Kehittyvän maa- -ma
seututaajaman liikennejärjestelmäsuunnittelu ei
ole niin moniuloitteista kuin kaupunkiseudun
suunnittelun eritasoiset tarkastelut. Keskeisimmät
tulee kuitenkin sisällyttää suunnitelmaan. asit
Suunnitelman seuranta ja tarkistus kuuluvat oleellisena osana liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

1.2 Työn tarkoitus ja tavoite
Kausalalle, kuten muillekin maaseutukunnille viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden merkitys on suuri.
Keskinäinen kilpailu kunnille tärkeistä asukkaista
yrityksistä vaatii yhä enemmän myös taloudel- ja
lista panostusta eheän taajamarakenteen ja kauniin taajamakuvan säilyttämiseksi ja synnyttämiseksi. Viihtyisien asuinalueiden ja turvallisten
kevytliikenteen ja ajoneuvoliikenteen yhteyksien
ohella merkittävinä kilpailutekijöinä ovat Kausalan

keskusta-alueen ilme ja palvelutaso. Ympäristösuun nittel u ja täydennysrakentaminen vaativat
myös liikenteellisten yhteyksien uudelleen arviointia.
Tässä selvityksessä Kausalan liikenneympäristön
kehittäminen keskittyy kevytliikenteen olosuhteiden ja yhteyksien parantamiseen. Aikaisemmat
autoliikennepainotteiset tavoitteet muuttuvat kestävää kehitystä ja kevytliikennettä suosiviksi tavoitteiksi.
Kausalan liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin
Tielaitoksen keskushallinnon toimeksiannosta
pilottihankkeena, jonka tarkoituksena oli palvella
tekeillä olevien liikennejärjestelmän suunnitteluohjeiden laatimista. Kohteeksi valittu Kausala edustaa ke hittyvää maaseututaajamaa, jossa keskustaa sivuavalle valtatielle 12 ja osittain keskustatoimintojen kautta kulkevalle seudulliselle maantielle, litintielle on keskittynyt lukuisia liikenneonnettomuuksia.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma täydentää kunnan toimesta teetettyä Kausalan keskustan kehittämissuunnitelmaa. Suunnittelutyössä ovat olleet
mukana sekä litin kunta että Kaakkois-Suomen
tiepiiri.
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Kuva 1. Liikennejärjestelmä.
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2 LÄHTÖKOHDAT
2.1 Kausalan nykytila, erityispiirteet ja
ongelmakht

Maisema- ja taajamarakenne
Rautatien rakentamisen jälkeen (1 800 -luvun lopu Ila) litin kunnan hallinnollinen ja kaupallinen toiminta siirtyi vähitellen kirkonkylästä Kausalaan. Taajama on syntynyt hyvien liikenneyhteyksien varteen. Taajaman kehitys on ollut erityisen voimakasta 1960-, 1970- ja 1980 -luvuilla. Taajaman
asukasluku on noin 4200, kun koko kunnan väkiluku on noin 7700 asukasta.
Varsinainen taajamakeskus on rakentunut valtatien 12 ja rautatien väliselle alueelle, Salpausselälle ja sen alapuolisille savikkoalueille. Taajamakuvan ja maisemarakenteen kannalta merkittäviä
ovat varsinkin Salpausselän korkeimmat kohdat
sekä avoimia maisematiloja rajaavat rinnealueet.
Salpausselän ohella omat erityispiirteensä taajamakuvaan tuovat pienet kallio- ja moreenikumpareet, jotka nousevat usein jyrkästi tasaisesta
savikkoalueesta.

Valtatien varsi on rakentunut nauhamaisesti, ja
sisääntulojakso on hyvin pitkä. Maastonmuodot,
kasvillisuus sekä vaihteleva rakentaminen jaksottavat valtatietä. Toiminnallinen painopistealue
valtatien varressa on raviradan ja koulun tienoilla.
litintien liittymästä länteen päin taajamarakenne
muuttuu verrattain nopeasti maa- ja metsätalousal ueeksi.
Kausalan taajamaympäristö on monien samankokoisten taajamien kaltainen. Keskustaa on rakennettu viime vuosikymmeninä uudelleen, jolloin
vanhaa rakennuskantaa on jouduttu purkamaan.
Rajattuina matalilla rakennusmassoilla ja nuorella
kasvillisuudella torit, aukiot ja laajat pysäköintialueet kaipaavat selkeämpää liiallista jäsennystä.
Kausalan keskustan kehittämistyön yhteydessä
myös asukkaat ovat esittäneet heille tärkeitä muutostoiveita. Asukkaat kaipaavat puistoja ja muita
kokoontu mispaikkoja.

Kuva 3. Keskustan tärkeimmät yhteyssuunnatja painopistealueet.
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Kuva 4. Kausalan taajama vuonna 1932 ja 1993.
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Maankäytän suunnittelu

Kausalan taajaman alue kuuluu Kymenlaakson
seutukaava-alueeseen. Taajamatoimintojen lisäksi vahvistetussa seutukaavassa on taajaman
pohjoispuolinen moottoritie-/moottoriliikennetievaraus. Seutukaava osoittaa harjumuodostelmien
yhteydessä olevat yhdyskuntien vedenhankinnalle
tärkeät pohjavesialueet, jotka sijaitsevat taajamaalueella lähinnä valtatien 12 kohdalla.
Kausalan alueelle on laadittu vuonna 1993
jonka avulla taajaman yksityiskoh- osayleikv,
taisempaa maankäyttöä on tarkoitus ohjailla.
Osayleiskaavan mitoituksissa on käytetty vuoteen
ulottuvia ennusteita. Osayleiskaavan poh- 20
jaksi tutkittiin ja vertailtiin keskenään uusia rakentamisalueita taajamassa ja sen välittömässä
läheisyydessä. Osayleiskaavassa merkittäväksi
pohjavesialueeksi on esitetty valtatie 12 ympäristöineen Pyöräkankaan itäpuolelta litintien risteysalueelle saakka.
Kausalan taajamassa on voimassa oleva rakennuskaava vuodelta 1962, jota on useaan kertaan
muutettu osa-alueittain.

13

Kunta-Seitsikko (Elimäki, Kouvola, Kuusankoski,
litti, Anjalankoski, Valkeala ja Jaala) on arviolnut
kaavoitettujen alueidensa riittävyyttä, jolloin myös
Kausalassa on todettu kaavoitettujen alueiden
ylikapasiteettia.
Asuntorahaston tuotantoarvion mukaisesti Kausa
rakennuskaava-alueen kunnallistekniikan pii--Ian
rissä olevat asuntoalueet riittäisivät noin kymmeneksi vuodeksi. Koko litin alueelle yleiskaavavaranto riittäisi yli 50 vuodeksi.
Teollisuusaluiden rakennn uskaavavarantoa riittää
Kausalassa lähes 40 vuodeksi. Yteiskaavan mukaisten teollisuusalueiden kaavavaranto riittää
lähes 60 vuodeksi.
Tieverkko, liikenneympäristän tila

Valtatien 12 nykyinen linjaus seuraa Salpausselän
maaston muotoja.
Taajaman pääsisäänkäyntinä toimiva valtatien 12
on tilallisesti jäsentymätön. jalitnersyu

Kuva 5. Kausalan osayleiskaava ja rakennuskaava -alueen rajaus.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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SEUT IE
______ YHOYSTIE / ALUEELLINEN PAAVAYLA
______ KOKOOJATIE
T0NTrrnE
NYKYINEN JK+PP -YHTEYS
NYKYINEN KEVYTLIIKENTEEN TUNNELI

4512

Kuva 6. Kausalan tiestön toiminnallinen luokitus.

litintien jatkeen rakentamisen yhteydessä tienvarsi on istutettu. Istutetut taimet ovat kuitenkin vielä
pieniä, joten väylän titanmuodostukseen niillä ei
vielä ote eheyttävää vaikutusta. Keskustan kehittämistyön yhteydessä on ehdotettu litintien luonnetta muutettavaksi enemmän taajamatiemäiseksi.
Kausalan katukuvaa hallitsee ajoittain järjestäyty mätön pysäköinti, koska liikennetilaa kevyt- ja
ajoneuvollikenteen välillä ei ole selkeästi jaettu.

Kuva 7. Näkymä Rauta tienkadulta litintien
risteysalueelle.

Kausalassa tiehierarkian puuttuminen aiheuttaa
liikenteessä sekavuutta. Taajaman keskustassa
kaavateiden poikkilei kkau kset ovat hyvin kin levei
siten samanlaisia riippumatta siitä, onko ky- -taj
seessä keskustan keskeinen katu tai enemmän
huoltoväytänä toimiva yhteys. Taajaman vaikein ja
ja Rautatiekadun kesinl au,te
liitymä, ei hahmotu selväpiirteisenä maantien ja
alempiasteisen rakennuskaavatien yhtymäkohta na

Koulukatu, Kauppakatu ja Ravitie ovat taajaman
vanhimpia teitä, joiden tilan luonne ja rajaava rakennuskanta ovat kulttuurihistoriallisesti ja taajamakuvallisesti arvokkaita ja säilytettäviä.

Lilkennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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Kuva 8. litintie Kausalan keskustan eteläpuolelta nähtynä, ylempi kuva. Vllstokuva valtatien l2ja
litin tien risteysalueesta, aiempi kuva.

15

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa

16

LAHTOKOH DAT

2.2 Liikenteen nykytila ja ennusteet
Tieverkon liikennemäärätiedot perustuvat tierekis
tietoihin ja Tielaitoksen Kausalassa tekemiin-term
liikennelaskentoihin vuosilta 1993-94.
Vt 12 on valtakunnallisesti merkittävä valtatie, jolla
keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä on
5500 - 6500 autoa. Raskaan liikenteen osuus on
suri
(13 %).
litintien liikennemäärä on arkisin keskustan alueella keskimäärin 4500 autoa ja rautatien eteläpuolella alle 3000 autoa/vrk.
Liikennemäärät ovat kanden viime vuoden aikana
laskeneet sekä valtatiellä 12 että muilla yleisillä
teillä taajaman ulkopuolella noin 10 - 15%. Vastaavana aikana taajaman keskustaan liittyvällä
litintiellä liikennemäärä on kasvanut vajaan 10%
rautatien eteläpuolella noin 30%.
ja

liikennemäärä 5000 - 6000 autoalvrk. Valtatien
läpikulkeva raskas liikenne voi kasvaa huomattavasti enemmän, mikäli yhteydet Venäjän suuntaan lisääntyvät.
Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden kannalta on aikaisemmissa
selvityksissä todettu litintien olevan yksi Kymenlaakson turvattomimmista taajamateistä tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella.
Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syntymisen
eräs syy on liikenneympäristön tilaselvityksen
koko taajama-alueella käytetyt ylino- mukaiset
peudet, joihin vaikuttavat sekä ylileveät tiepoikkileikkaukset että etuajo-oikeussuhteet.
Valtatien 12 ja litintien risteysalueella on tapahtunut viime vuosina paljon ajoneuvojen välisiä onnettomuuksia liittymän kanavoinnista huolimatta.

Tielaitoksen vuonna 1995 julkaiseman valtakunnallisen ennusteen mukaisesti tieliikenne kasvaa
Kaakkois-Suomen pääteillä noin 35% vuoteen
mennessä. Tämän mukaisesti valtatien lii- 201
kennemäärä olisi 7000 - 8000 autoa/vrk ja litintien

/

000 KAVL

KESKIMMRAINEN ARKIVUORCKAUOEN LJJKENNEMMRA

Kuva 9. Liikennemäärät vuonna 1994 ja ennuste vuodelle 2010.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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Vaikka Kausala on vanha rautatiepaikkakunta, ei
nykyistä tilannetta voi verrata esimerkiksisen
pääradan tai rantaradan varella sijaitseviin taajamiin. Siellä junavuorojen tiheys on parhaimmillaan
ja junaliikenteen merkitys kul- 10-2kertain
kumuotona paljon suurempi.
Kevytliikenne

Polkupyöräily on vallitsevin kulkumuoto koululaisten ja nuorten aikuisten liikkumisessa keskustassa. Taajaman kevytlilkenteenverkossa on puutteita juuri koululaisten käyttämillä reiteillä. Jalankulkijat joutuvat päivittäin ylittämään vilkkaita teitä.
Haastattelussa Koulukadun varrella sijaitsevien
koulujen oppilaat sekä litin päiväkodin lapset pitivät Koulukadun ja Anttilantien ylityksiä vaarallisina, koska näkyvyys mutkikkailla teillä on heikko.
Vaarallisiin ajorataylityksiin joudutaan myös kesken koulupäivän liikkuttaessa koululta toiselle.
Koululaiset kulkevat Raviradalla pidettävälle
urheilutunnille Rautatienkadun kevytliikenteen
väylän sijasta maastoll isesti tasaisempaa Ravi tietä pitkin. Alikulkutunneli jää liian kauaksi käytetystä reitistä, jolloin valtatie 12 ylitetään vaarallisesti tasossa. Kausalan ja kirkonkylän väliltä
puuttuu kevytliikenteen väylä. Kauppakadulla ei
ole pyöräilylle varattua tilaa. Ajoneuvo-,
polkupyörä- ja jalankulkuliikenne eivät ole
erotettuna rakenteellisesti.
Vanhukset kulkevat kelkkoineen keskustassa.
litintien ylitys palvelutalon kohdalla on erityisen
vaikeaa, sillä ajoneuvojen nopeudet tällä paikalla
ovat suuret. Tien hiekoittaminen vaikeuttaa oleellisesti talviaikana potkukelkoilla kulkemista.
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Pysäkäinti

Varsinkin kesäajan toripäivinä ja viikonloppuina
on pysäköintipaikkojen kesutanydil
kysntäarjouemp.Lkaisntorpäivänä (3.10.1995) suoritetun lyhytaikaisen pysäköintilaskennan mukaisesti autopai kkojen käyttö ydinalueen rakennuspaikoilla on noin 85% rakennusoikeuden mukaisesta autopaikkamäärästä.
Lisäksi samanaikaisesti kaavateillä oli pysäköitynä 120 autoa.
Autonkäyttötottumukset ovat myös yleisesti maaseututaajamissa enemmän kuin kaupungeissa
matkakohteeseen sidonnaisia, joten autopaikka
pyritään saamaan mandollisimman lähelle asiointipaikkaa. Tämä lisää keskeisen liikealueen
ruuhkaisuutta.

Kuva 12. Koululais/iikennettä Teilimäentiellä.

Kuva 13. Koulukadulla on vaarallinen ylitys kevytliiken tee/fe.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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2.3 Mielipidekysely sekä asukkaiden ja
yritäjenkulm
-0

-o
V

RAK.OIK. MUKAISET AUTOPAIKAT
AUTOT TONTILLA 7PYSÄKÖIDT
jQPYSÄKÖIDYT AUTOT KADULLA

Kuva 14. Keskustan pysäköinti (toripäivänä).

Ongelmat
Taajamara kenne tukeutuu voimakkaasti nykyiseen valtatiehen, jonka este vaikutus taajaman
keskeisilä alueilla on suuri.
Taajamassa ei ole yhtenäistä kevytliikenteenverkkoa.
Valta tieltä 12 puuttuvat kevytliikenteen poikittaisyhteydet.
Valta tiellä 12 on sattunut paljon liikenneonnettomuuksia.
litintie on yksi Kaakkois-Suomen turva ttomim
taajama teistä.
-mista
Sisäiset joukkoliikenneyh teydet ovat huonot.
Junaliikennettä käytetään vähän; VR ei ole
vielä liittynyt 1.7. 1995 lähtien aloitettuun
seudulliseen matkakortti -järjestelmään.
Valtatie 12, litintie ja rautatie aiheuttavat paikallisesti voimakasta melua niiden läheisyydessä sijaitseville asuntoalueille.

Liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja keskustan
kehittämisperiaatteiden laatimiseen liittyen litin
kunnan asukkaille tehtiin toukokuussa 1995 kirjallinen mielipidekysely, jossa kartoitettiin ikäryhmittäin asukkaiden liikkumistottumuksia sekä mielipiteitä Kausalan liikenteen sujumisesta ja keskustan ympäristön tilasta. Asukkaat saivat kertoa
toivomuksiaan liikenteen ja taajamakuvan kehittämisestä. Päiväkotilapsia, koululaisia ja heidän
opettajiaan sekä vanhuksia ja heidän ohjaajiaan
haastatelti in myös suullisesti työn alkuvaiheessa.
Sekä suulliset että kirjalliset mielipidekyselyt vahvistivat kunnan virkamiesten tietoa ongelmakohdista. Kyselyt osoittivat Kausalan keskeisimmäksi
ongelmaksi kevytliikenneväylien puutteet ja turvattomat ajoratayl itykset. Asukkaat ulkoilevat
katuja pitkin, sillä selkeää puistoalueiden kautta
kulkevaa ulkoilureittiä ei keskusta-alueelta löydy.
Noin puolet kyselyyn vastanneista asuu alle kilometrin säteellä keskustasta. Yli viiden kilometrin
päästä matkanneista lukiolaiset ovat selvästi
enemmistönä. Ala-asteen oppilaiden enemmistö
kulkee polkupyörillä, samoin lähempänä asuvat
lukiolaiset. Kaikki lähellä asuvat eri ryhmistä kävelevät keskusta-alueella. Lukiolaiset kulkevat
keskustassa myös autoilla, joten eri kulkumuotoja
käyttävät jakautuvat tasaisesti. Aikuiset kulkevat
keskustassa autolla riippumatta asumisetäisyydestä. Keskustassa tai keskustan läheisyydessä
asuvat myös kävelevät ja pyöräilevät. Pääosa
vastanneista käy keskustassa lähes päivittäin.
Julkisesta liikenteestä linja-auton käyttö on tutuimpaa ja luontevinta kaikille ryhmille. Julkista
likentäjurayepitskoulakuljetuksissa. Julkisen liikenteen käyttö aikuisväestöllä on selvästi vähäisempää kuin ajokortit
Lukiolaiset ja-tomilanure käpovila.
toimihenkilöt/palveluksessa olevat käyttäisivät
myös junaa sen edullisuuden ja nopeuden takia.
Junavuoroja on liian vähän. Yrittäjät eivät katso
tarvitsevansa julkisen liikenteen palveluja.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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Kyselyn mukaan Kauppakadulla pyöräily koetaan
vaikeaksi. Kirkonkylälle johtavan maantien ja Teilimäentien varteen halutaan pyörätie. Reittiä
Kymen rantaan toivotaan.

Yrittäjiltä kyseltiin huoltoajojen reittejä ja tiheyksiä.
Huoltoliikenne tapahtuu liikeaikana, aamu seitsemästä lähtien. Huoltoajoneuvot käyttävät kaikkia
katuja tasapuolisesti riippuen liikkeen sijainnista.
Lasti puretaan yleensä kadun puolelta. Liikekes
yrittäjät haluavat keskustan pysäkäinti -kustan
-paikojensälyv.

Osa vastaajista pitää keskustaa viihtyisänä paikkana. Koululaiset kiinnittävät huomiota istuskelu
ja penkkien puuttumiseen. Keskustaan-paikojen
halutaan oikea puisto. Autojen tyhjäkäyntiä tulisi
rajoittaa. Pyörätelineitä tulisi olla enemmän ja
parkkipaikat järjestyksessä Kauppakadulla.
liikennejärjestelyihin halutaan selvyyt-Keskutan
tä. Oppilaiden toivelistalla esiintyvät nupukiviset
reunakiveykset, I NFO -taulu, teiden kunnostus,
uusi tori, kanava Kymijokeen ja koristekuvioin
julkisivuihin maltuvärik d.Kapojen
Autoton kävelykatu, kauniim toivanprsyä.
rakennukset ja kaksinkertainen määrä-mat
nykyiseen tilanteeseen verrattuna puistka
ovat myös toiveena.

Avointa suu nnittelutapaa noudattaen Kausalan
keskustasuun nitelman I uonnoksesta järjestettiin
kaikille asukkaille tarkoitettu esittely- ja keskustelutilaisuus, jonka jälkeen luonnos oli esillä kirjastossa. Keskustasuunnittel usta järjestettiin keskustan maanomistajille, yrityksille, kiinteistöille ja
työpaikolesutia,jos
esiteltiin myös alustavia ajatuksia taajaman liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Kausalan kaavoituskatsauksen yhteydessä keskusteltiin keskustan
ja I ilkennejärjestelmäsuun- kehitämspra
nittelusta. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja keskeinen sisältö hyväksyttiin kunnan lautakunnissa ja hallituksessa, jolloin myös valtuustolle tiedotettiin suunnitelmasta. Kausalan keskustan kehittämistyö hyväksyttiin kun nanvaltu ustossa
1996.
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Kuva 15. Kevytlllkenteen yhteydet, puutteet ja ongelmakohdat.
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2.4 Liikenne- ja maankäyttöstrategiat
sekä kehitysohjelmat

-.

çqr4

Valtakunnalliset ja maakunnalliset
kehitysohjelmat

Kausalan sijoittuminen valtakunnallisesti merkittävien liikenneväylien (Vt12 ja Pietarin rata) varrelle
edistää mandollisuuksia kehittyville toiminnoille
osana itä-länsisuuntaista ku ljetusketjua. Valtakunnallisissa ja maakunnallisissa kehitysohjelmissa
tuotu eri yhteyksissä esille ns. Ylisen Pie -tarin on
ja tuotantorakenteen li--yhtednkiäm
sääntyminen.

t
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Kausalan kautta kulkevat liikenneyhteydet on
esitetty kuuluvan kehittyvään makuntsol
-verkkoon, jossa autoliikenteen pääyhteytenä Tern
kehitetään El 8 -tietä etelärannikon suunnassa.
Kehittyvä, nopea raideyhteys kulkisi nykyisen
rautatien linjaa Kausalan kautta. Valtatiel2 voisi
tarjota E18 palvelutasoa täydentävän tieyhteyden
Pietarista Tampereelle ja kehittyvän päätieyhtey
kaikkiin Pohjanlanden satamiin.
-den

VBa

I'

SAKEA

PuOLA

/

.

Kuva 16. Suomen kansainväliset yhteydet.
• Kymijoen kanavan suunnittelua jatketaan ja toteutus
käynnistetään.

Kouvolan seudun visiot

• Nopeita tietoliikenneyhteyksiä hyödynnetään yritysten, kuntalaisten, koulutuksen ja hallinnon toiminnois
(kansalaiset ja kansainväliset yhteydet).
-sa

Kouvolan seudun kuntayhtymä on julkaissut huhtikuussa 1995 Kouvolan seudun kehittämisstrategian vuodelle 2004.

• Seudun liikenneyhteyksien parantaminen tarkoittaa
Kausalan osalta va/tat/en 12 parantamista välillä
Uusikylä- Ti/lola.
• Seudun yleiskaaval/iseen suunnitteluun liittyviä liikennesuunnittelun enillishankkeita ovat liikennever
kehittämisen yleissuunnite/ma ja liikenne turvalli--kon
suuden kehittämisohjelma.

Kouvolan seudun kehittämisstrategian tavoitteet
ulkoisista liikenneyhteyksistä ovat:
• Valtatiet 6, 12, ja 15 kehitetään moottoriimoottoriliikenneteiksi, mikä Kausalan osalta merkitsee valtatien 12, Kausalan ohitustien rakentamista. Liikenneriskejä halutaan vähentää, ja radan tasoristeyksiä

litin kunnan näkökulma
poista.

• Nykyisen rataverkon perusparannus toteutetaan
välillä Riihimäki - Kouvola - valtakunnan raja sekä
välillä Kouvola - Kotka, ja nopea henkilöllikenneyhteys käynnistetään välillä Helsinki - Kouvola - Pie tan.
Rautiekljsnrvaiutlesä,mik
merkitsee tasoriste yks/en poistamista ja ympäristöriskien minimoimista.
• Utin lentokentän toimintaedellytyksiä kehitetään reittija ta va raliikenteen tarpeisiin.

litin kunnan kehittämisen tavoitteina ovat kunnan
nousuun saattaminen, toiminnan tehokkuus ja
ja ympäristö. 7700 laduks,etyhiö
on valtakunnallisenasukn tlo
keskiarvon yläpuolella. Pääasiallinen kasvu
tapahtuu Kausalassa.
litti on teollistunut maaseutukunta. Väestöstä noin
% toimii teollisuuden palveluksessa. Paikalli- 37
nen teollisuus on hyvin vientisuuntautunutta.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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Kausalan osayleiskaava

Ehjän ja tasapainoisen taajamakuvan merkitys on
tärke.Toimnalskuienlöytmvarsinja
liikennejärjestelyjen
selkeyttäminen
nen
kin maantien 360 eli litintien ja Rautatienkadun
on tärkeää. litintien ongelmat keskittyvät osalt
ruuhka-aikoihin. Nykyisen kaltaisena tien sovittammen vilkastuviin keskustatoimintoihin on vaikeaa.
Valtatiellä 12 on aloitettu perusparannustoimenpi
parantaminen ja alikulkutun--te.Liymäaludn
nelit lisäävät liikkumisen turvallisuutta. Mandollisena ongelmana voidaan pitää nykyisen tien
liiallista sujuvuuden parantamista, jos ohikulkutie
päätetäänkin rakentaa. Tällöin nykyinen valtatie
jäisi taajaman sisäiseksi väyläksi, jonka liiken- 12
teen välityskyvyltä ja rakenteilta ei vaadittaisi valtatietason ominaisuuksia.

Vuonna 1992 laadittu osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa, mutta ei vahvistettu. Valtatien 12
usiohkltenja ukiomtrnaemaksi nykyiseltä paikaltaan taajamaan nähden.
Toisaalta rautatieaseman merkitystä on haluttu
korostaa. Koulut ja vapaa-ajankeskus ovat kaukana toisistaan, mikä aiheuttaa liikenteen virtoja
myös pääväylien poikki.
Osayleiskaavan mukaisesti Kausalan laajentumisen painopistealueita ovat Kouvolan suunta sekä
Teilimäen seutu. Osayleiskaavan laatimisen
merkittävänä perusajatuksena on ollut valtatien
siirtyminen pois nykyiseltä paikaltaan taajaman 12
"sisältä" pohjoisemmaksi. Taajamarakennetta ei
haluta laajentaa merkittävästi radan takaisille alueille. Ensimmäisessä vaiheessa tärkeimpänä pidetään keskustan täyden nysrakentamista hyväksi
käyttäen jo rakennettua kunnallistekniikkaa.

Kausalan keskusta on autoilijoiden keskusta, sillä
osa palvelujen asiakkaista tulee ympäröiviltäsuri
maaseuduilta autoilla. Muualta tulevien autoilijoiden pysäköintitilan tarve on ajoittain hyvinkin suuri.

Kausalan osayleiskaavassa ei ole riittävästi huomioitu jatkuvien vihervyöhykkeiden tarpeellisuutta.
Viheralueet ovat pieniä ja palasina. Anttilan peltojen osoittaminen asuinrakennusten laajentumisalueeksi kokonaisuudessaan ei kunnioita tarpeeksi paikan kulttuurihistoriallista ja taajamakuvallista
on varattu merkitysä.Toluaenmis
myös keskustan läheisyydestä uudisrakennusalueita, jotka voisivat sopia sijaintinsa vuoksi myös
asuinrakentamiselle. Uusien asuntoalueiden rakentaminen kauaksi toiminnallisesta keskuksesta
hankaloittaa entisestään asukkaiden luontevaa
liikkumista taajaman sisällä ilman autoa.

Liikekeskustaa voidaan pitää tiiviinä nykyisellä
paikallaan eri liikennemuotojen yhteensovittavalla
suunnittelulla. Joukkoliikenteen osuus on hyvin
vähäinen. Kevytliikenteen yhteyksien parantamisen tarve on korostunut. Paikallisista asioimisyhteyksistä huolehditaan. Päivittäistavarasta vain
20% ostetaan taajaman ulkopuolelta.
noi
Liikenneyhteyksien toimivuutta voidaan parantaa,
kun seutulipun mandollisuuksia hyödynnetään
paikallisliikenteessä. Mandollisuudet junayhteyksi
kehittämiseen ja yhteydet muuhun joukkolii--en
kenteeseen selvitetään. Lahti-Kouvola -radan
ympäristöna ekäyistnKaul
alueella.

23
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Kausalan keskustan kehittämissuunnitelma

Kausalan keskustan kehittämistyö aloitettiin talvella 1994, minkä jälkeen sitä on laadittu keväällä
aloitetun liikennejärjestelmäsuunnittelun 195
kanssa samanaikaisesti. Selvitykset liittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä keskustan keskeisten katu-,
tori- ja puistotilojen suunnittelu on tärkeä osa liikennejärjestelmäsuunn ittelua. Taajamakeskustan
keh ittämistyön tavoitteena oli esittää periaatteet
myös keskustan liikenne- ja pysäköi ntijärjestelyille
sekä kevytliikenneverkon ja jalankulkualueiden
parntmisel.

-

Suunnitelman anayysiosassa on tutkittu tilarakenteita; jäsentymättömiä tiloja ja raitteja, potentiaalisia rakennusalueita, tarvittavia puisto- ja katutilojen uudelleenjärjestelyjä. Paikkojen tunnistamisen helpottamiseksi on etsitty korostettavia kohteita ja raittien päätteitä. Tasapainoista taajamakuvaa eheytetään kevyel lä lisärakentamisella,
ja aukiotilojen uudelleenjärjestelyillä sekälikenistutusalueilla.

p

[

Kuva 17. Keskustan järjestelyperiaatteet.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
LÄHTÖKOHDAT

Kuva 18. Perspektilvikuva uudistetusta Kauppakadusta.

Kuva 19. Kehitettävät puistotilat.
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Asukkaiden liikkumisen helpottamiseksi analyysissä on osoitettu korostettavia yhteyssuuntia.
Kausalan taajamarakenteen ajallisen kerroksellisuuden säilyttämiseksi analyysissä on tutkittu
säilytettäviä, mutta tietyissä tapauksissa myös toiminnallista kehittämistä kaipaavia alueita, alueen
osia tai rakennuksia.
Yleissuunnitelmassa keskusta-aluetta on jäsennetty luomalla mandollisuuksia uusille monipuolisille keskustatoiminnoille keskusta-asumista
unohtamatta. Kauppakadun suunnittelu kevytliikenteen ehdoilla luo sekä toiminnallista että visuaalista järjestystä ja ilmettä katutilaan. Taajaman
omaleimaisuutta korostetaan uusien rakenteiden,
valaisimien, puistopenkkien ja aivan pienimpien
yksityiskohtien, kuten esimerkiksi roskakorien
persoonallisella ja yhtenäisellä suunnittelulla.
Paikkakunnan vanha puu- ja kivirakennusperinne
janäkyvtudisraenmo,tkia
materilnvos.
Suunnittelutyöhön Ii ittyvässä rakennustapaohjeis
on selvitetty yleisten ohjeiden lisäksi-tosa
alueittaiset tunnusmerkit ja suositeltavat toimenpiteet. Asuntoalueiden ominaispiirteitä pyritään säilyttämään täydennysrakennettaessa. Kadun rytmi
luonteva polveilu yhdessä korkeatasoisen ja
rakentamisen ja järkevän liikennesuunnittelun
kanssa luovat viihtyisyyttä ja turvallisuutta
taajama-asumisel le. Puisto- ja viherrakentamispe riaatteissa Kausalan kehitettävät puistotilat

tasoisena, myös ohikulkevaa liikennettä palvelevana väylänä. Tämän suunnitelman mukaisesti
tiepiiri on toteuttanut asteittain jo rakennetut alikulkutunnelit ja tietyt risteysjärjestelyt.
Kausalan taajaman alueella seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuvia liikenneympäristön
parannuksia on tiepiirin ohjelmassa vain muutama. Vuodelle 1996 on budjetoitu 3 miljoonaa
markkaa liittymäjärjestelyiden parantamiseen.
Kymmenvuotisohjelmaluon noksissa Kausalan
taajamaparannushankkeisiin on varattu 5 miljoonaa markkaa. Lisäksi on ollut esillä kevytliiken
väylän rakentaminen mt 362 varteen Kausa -ten
kirkonkylän suuntaan. Taajaman paran--last
nushankkeen ja kevytliikenteen yhteyden rakentamisen ajoitus riippuu tulevien vuosien tiemäärärahoista ja niiden käytön painotuksesta.
Vuonna 1995 valmistuneessa Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tilaselvityksessä ja sen
ja kulttuurihistoria -tieluoki- Luont,maise
tuskartassa Vt 12 on merkitty Kausalan taajaman
kohdalla tieosuudeksi, joka noudattelee maisemarakennetta hyvin. Sille tulisi kuitenkin tehdä tilaselvityksen mukaisesti parantavia toimenpiteitä.

rakentvihyenäskoaisuuksiksi. Toisiinsa liittyvät viheralueet sekä
eheyttävät ja rytmittävät taajamakuvaa että tarjoavat asukkaille mielyttäviä ulkoilureittejä ja viihtyisiä oleskelualueita myös keskusta-alueella.
Tiepiirin näkökulma

Valtatien 12 pääsuuntaselvityksen perusteella
tiehallitus on vuonna 1989 päättänyt uuden ohikulkutien sijoittamisesta Kausalan pohjoispuolelle.
Yleissuunnitelman perusteella tie laitos on vuonna
välin Jokue - Tillola osalta tehnyt toimenpi- 192
depäätöksen tien toteuttamiseksi 1 -vaiheessa
korkeatasoisena yksiajorataisena valtatienä. Tällöin varaudutaan myös toiseen ajorataan.
Nykyistä valtatietä parannetaan vuonna 1989
valmistune amukiset,jo
tieosa I itintie-Ahokankaantie on käsitelty valtatie-

Kuva 20. Pää tieverkkosuunnitelma
(Ote valtatie 12 yleissuunnitelmaraportista).

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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3 TAVOITTEET
3.1 Yleistä
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita laadittaessa on otettu huomioon Kausalan paikalliset
ongelmakohdat sekä lähtökohtina kirjatut, alueelliset kehittämistavoitteet ja ympäristön parantamistarpeet. Liikennejärjestelmän yleiset tavoitteet on
ja hyväksytty kunnan kaavoitus- ja ympä-käsitely
ristölautakunnissa sekä teknisessä lautakunnassa.

• Tunnistetaan
taajamarakenteen
tiivistämisen
vaaratekijät, joita ovat mm. hyvien viheraluekokonaisuuksien tuhoutuminen, liikennevirtojen kasvu herkillä alueilla ja taajamakeskusten rauhattomuus.
• Taajamarakenteen kasvusuunat ohjataan kaavoituk
maapo/itiikalla liikennejärjestelmän kannalta-se/laj
edu/lisimmille alueille. Toiminnallista rakennetta
kehitetään julkisia investointeja suuntaamalla.

• Tavoitteena on muuttaa taajaman autoilevien asukkaiden liikkumistotiumuksia.

• Tavoitteena on luoda kevytliikenteen yhtenä iset ver kostot.
• Vaihtoehtoisia reitistöjä ja kevytliikenteen olosuhteita
ja
opastusta kehitetään.
• Kevyelle lllkenteelle, jalankulkijoille, ulkoilijoille ja
tulee tarjota elämyksellisiä väyliä japolkuyöräije
ulkoiretjä.

• Liikenneverkkoa ja sen ympäristöä tulee suunnitella
vuoro vaikutteisesti.

• Pyritään keskusta-alueen ainutlaatuisuuteen ja paikallista identiteettiä luovaan ratkaisuun.

3.3 Liikenneverkko ja luonne

• Liikenneverkon toteutumiseen on löydettävä vaiheittaisuus, jossa tärkeimmät parannustoimenpiteet saavat ensisijan.

• Autoliikenteen nopeutta rajoitetaan.

3.4 Taajamakuva ja liikenneympäristö

• Taajamaraken teen muutospaineet tunnetaan (esim.
elinkeinorakenteen muutokset ja yritysten investointi ta vo itteet/ -mandollisuudet).

• Jaksottelulla pyritään edistämään Ilikenneturvallisuutta ja taajamarakenteelle ominaisella liikenneympäristön käsittelyllä.

• Tavoitteena on parantaa vaarallisia liikennealueita,

• Polkupyöräliikennettä (vallitsevin nuorison liikkumismuoto) tuetaan kaikissa liikenneratkaisuissa.

• Taajamarakennetta tiivistetään tarkoituksenmukai
-se/la
tavalla. Liikkumistarvetta vähennetään.

• Tieverkko esitetään tieympäristön luonteen mukaisina jaksoina.

• Taajaman tie- ja katuverkostoa jäsennöidään.

• Tavoitteena on luoda periaatteet joustavile
pysäköintijärjestelyile.

3.2 Taajamarakenne ja kasvusuunnat

• Keskustan hyvää saavutettavuutta kehitetään ja

• Tie- ja katuympäristön hierarkia selvitetään, missä
risteysalueiden mitoitusta ja teiden poikkileikkauksia
tutkitaan.

• Liikenneympäristön tulee viestittää taajaman keskei
ta•'tapahtumista 'ja näin helpottaa keskusta-alu--si
eelle löytämistä.
• Jäsennellään ja eheytetään mittakaavallisesti tori-,
aukio- ja katutioja.

varmisten.

• Luodaan yhtenäinen, moni-ilmeinen ja vatheittain
rakentvpuisoknatjmsiän.
• Saneerataan nykyistä rakennuskantaa ja luodaan
uusia toiminnallisia mandollisuuksia lisärakentami -

se/la.
• Säilytetään taajamakuvallisesti ja historiallisesti tärkeät alueet, raitit, raitin osat ja kohteet.
• Eri vuorokauden- ja vuodenaikojen vaikutukset taajamakuvassa huomioidaan.

Liikennejärjestel män suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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3.5 Kulkumuotojako, uudet

likumsodt

Tavoitteet ja painotukset liikennesuunnitteluun
saadaan taajaman ominaispiirteistä ja mittakaavasta:
• Suositaan ympäristöystäväl/isempiä liikennemuotoja.
• Mandollistetaan eri liikennemuotojen yhteistyö.
• Joukkoliikenteen vetovoimatekijöitä parannetaan.
• Asukkaille mandollistetaan luonteva liikkuminen
oman kotikunnan palveluthin.
• Liikkumismandollisuudet luodaan kaikille ikä ryhmille
vanhuksien, mya//dien ja lastenvaunujen turva!-(m.

Kuva 21. Kadun ja ti/an sisäisen pysäköintialueen väliin tarvitaan selkeämpi rajaus.

linen ja joustava kulkeminen).
• Liikkumisen tarvetta vähennetään mm. kuntakohtaisella lIIke- ja elinkeinostrategialla (esim. suora-

myynnin mandollisuuksia kehittämällä).
• Seutulippujärjestelmä on voimassa kaikissa joukkolllkennemuodoissa.
• Huolto -ja tavarali/kenteelle laaditaan oma suunnitel-

ma.

Kuva 22. Risteysaluetta jäsentä lsj Kauppaka
visuaalisena pää tteenä toimiva -dun
uudisrakennus.

Kuva 23. litintien ja Kansan talon piha-alueen
tarvitaan selkeämpi rajaus.

välIn
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3.6 Menetelmät suunnittelun
onnistumiselle
Suunnittelun pääajatuksena on asukkaiden ja
yritäjenaspuolkht:
• Tuetaan eri intressiryhmien välistä avoimuutta.
• Kansalaisia tulee neuvoa ja taajaman sisäistä
"muokata '(koulut, työpaikat, pa/ye-likenutra
lutalo, tiedotusvälineet).

Kuva 24. Kauppakatu on katuti/allisesti mielen-

• Muutosten tuomat mandolliset asukkaiden epävarmuuden ja turva ttomuuden tunteet tulee kartoittaa ja

kiln toinen

huomlida.

• Asukkaat ja yrittäjät pyritään aktivoimaan yhteisten
asioiden hoitoon, jotta heidän huomionsa ja hoitotoimenpiteet eivät rajoittuisi vain omiin tontteihin.
• Tietokoneavusteinen suunnittelu mandollistaa suun-

nitelman tasapuolisen arvioinnin kaikkien intressiryhmien kannalta. Tietokoneen avulla voidaan liikkua
suunnitelman virtuaalitodellisuudessa.

• Vathtoehtoisia ratkaisuja kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti.

• Tavoitteena on suunnitelman vaiheittainen toteut etta
Pahimpiin ongelmiin on löydettävä loogiset, no--vus.
peasti toteutetta vat ja kokonaissuunnitelmaan sisältyvät ratkaisut.

Kuva 25. Kansantalo toimii Koulukadun visuaa1/sena päätteenä.

Kuva 26. Keskustan vanha rakennuskantaluo
kaunista katumiljöötä.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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4 LIIKENNEJÄRJESTELMÄEHDOTUS
• Maankäyttöä tiivistetään uusien alueiden käyttöön
oton sijasta. Mandolliset uudet alueet pyritään järjestämään kevytliikenteen kannalta riittävän lähelle
sekä maisemarakenteeltaan ja sijainniltaan hyville
paikoille.

4.1 Yleistä
Liikennejärjestelmäehdotus on laadittu tavoitteel
ja periaateratkaisuja kuvaa -liste-nyharpd
ylen tiejaksojen mukaisesti. Ratkaisut kehittyivät
taajama- ja lilkenneympäristön lähtökohdista sekä
asukkaiden liikkumistottumuksista.

• Kevylliikenteen, erityisesti pyöräilyn mandollisuudet
keskustan pääasiallisena kulkumuotona paranevat.
• Liikkumisen turvallisuutta korostetaan.
• Kevytliikenteen väylien ja ulkoilureittien johtaminen
myös puistotilojen ja viheralueiden kautta on hyvän
liikenneympäristön tarjoamista asukkaille.

4.2 Taajaman kehittämisperiaate/ liikenneverkko, kulkumuoto ja ympäristö

• Joukkoliikenteen käyttömandollisuuksia parannetaan
ottamalla käyttöön uusia joukkoliikennemuotoja. m.

Liikennejärjestelmäehdotu ksen pääajatukset ovat:

• Taajamakuvaa ja liikenneympäristöä eheytetään
selkeällä tilojen rajauksella.

• Maankäyttö ja lIIkenne on suunniteltava vuoro vaikutteisesti.

• Kausalan teiden hierarkkisesti selkeämpi käsittely
ohjaa tiellä lIIkkujaa ja liikennekäyttäytymistä.

• Liikennejärjestelmä tulee olla vaiheittain toteutettavissa.

• Keskusta-alueelle löytäminen helpottuu liittymäaluei den uudelleenjärjestelyillä ja keskeisten tie- ja katutilojen jaksotuksella.

• Kausalassa hyvään liikennejärjestelmäsuunnitteluun
tukeutuva maankäyttötavoitteisto sekä taajamaku
ja keskustarakenteen eheyttämisen tarve johtaa-van
laaditun osayleiskaa van ja rakennuskaa vojen jo
udelntarksu.

• Liikenne on tärkeä osa elävää taajamaa. Liikenne
kertoo taajaman tapahtumista, fyysisistä ja toiminnallisista solmukohdista.

•
S
K ES K U STAJ A K S 0
-

-

I '.•f

•

••. S

-

-

SISAANTULO- / TAAJAMAJAKSO
LAHESTYMISJAKSO

.

1

PYSA KÖ IN TIA L U E

14

M

*

••.••_

•*S!

/
Kuva 27. Tie verkon jakso tukset tieluonteen mukaisesti.
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Kuva 28. Liikennejärjestelmäehdotuksen liikenneverkko ja toteuttamisvatheet.
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Kuva 29. Taajamakuvalliset johtopäätökset.
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MAISEMARAKENNE

SOVELTUVUUS RAKENTAMISEEN

50 metriä merenpinnan yläpuolella oleva taso,
johon perinteinen asutus on sijoittunut.
merenpinnan yläpuolella oleva taso,
I '\\\\\\'l 75hyvàmetriä
rakentamisalue.

-

Nykyisen taajama-alueen raja

I

::::::

Maisemarakenteen ia sijainntn kannalta hyvä alue
asurrtovaltaiselle lisärakentamiselle.

ja sijainniltaan hyvä,
I.. • al Luonnonympäristöltään
mutta rakenrrettavuudeltaan huono laajentumisalue,
vaatii tehokasta rakentamista. Vt 12:n estevaikutus.

ILAI

.A

A Korkealuokkaista yritysrakentamrstai keskustatoiminnoista
itsenäistä teollisuuden laajentumisaluetta.

Kuva 30. Maisemarakenteen ja etäisyyden vaikutukset taajaman maankäyttöön. Tavoitteena on 2 kilometrin raja uusien alueiden rakentumiseen toiminnallisesta keskuksesta. Kun asukkaita pyritään
ohjaamaan kulkemaan jalan tai pyörällä, tulisi useimmin tapahtuvat päivittäiset matkat saada alle 2 km:n
Tällöin myös kunnallistekniikka on hyvin hoidettavissa.
pitusk.

B LUKENNEPAINOTTEINEN KATU
• 50...60 krrtTh
% • Selkeã alku- ja loppukohta
-

• Liikenrievalot mandoiksia
• T- ja kiertoliittyniiä
• Kevyen liikenteen eritasot
• Kevyen liikenteen ja hen-

-fl -

'

?.9...,c

3,3

1,o

kilöautoliikenteen yhdis_____

tettyja alikulkuja

Kuva 31. Ote Tielaitoksen Taajamakeskusten ohikulku teiden liikenneturvallisuus ja ympäristöön sopeuttaminen -raportista vuodelta 1994.
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Vt l2ja sen luonne

Ohitustien toteutumisen siirtymisen vuoksi nykyistä valtatietä 12 on kehitetty asteittain taajamatiemäisemmäksi, jolloin se palvelee sekä taajaman sisäistä että ohittavaa liikennettä. Nykyisellä
paikallaan toistaiseksi toimivalle Vt 12:lle esitetään tieympäristöä parantavia ratkaisuja. Tieympäristölliset ratkaisut viestivät taajamakeskustan
läheisyydestä, ja niillä pyritään vaikuttamaan autoilijoiden ajokäyttäytymiseen liikenteellisen sujuvuuden häiriintymättä. Tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä esimerkiksi seuraavanlaisilla suunnitteluratkaisuilla:
Vattatien 12 lähestymisjakso kertoo tulevasta taajamasta ajoradan reunatukien ja kevytliikenteen väylän avulla. Sisääntulojaksolla valaistus muuttuu
taajamaluonteiseksi ja istutuksia täydennetään.
Välillä I itintie-Rautatienkatu ajoradan väliin rakennetaan liittymäalueilta pidennetyt keskikorokkeet
puuistutuksineen kertomaan taajamakeskustan pää
Valtatien 12 ja litintien liitymä -siänkyet.
-aluetjäsn ikturvalseyin
ylityksillä I itintiellä, kasvil lisu udella, valaistuksel -ten
ja lähialueiden lisärakentamisella.
-la
Käytäntö on osoittanut, että asukkaat ylittävät
vaarallisesti valtatien 12 Ravilinnan kohdalla ja
Otsontien sekä Hiihtäjäntien I iittymäalueilla.
Kausalan ala-asteen kohdalla olevan alikulkutunnelin tarkoituksena on ohjata kevythikenne alaasteelle ja Ravilinnaan. Alikulkutunnelin sijasta
monet jalankulkijat ja polkupyöräilijät käyttävät
Osittain epävi rallista, mutta vakiintunutta ylityspaikkaa Ravilinnan kohdalla. Tämä ongelma pyritään ratkaisemaan uuden alikulkutunnelin rakentamisella, mikä lähinnä palvelee Karjalaiskylästä
Ravilinnaan ja ala-asteelle saapuvia sekä Myllytöyryn alueen asukkaita.
Nykyisen valtatien 12 palvellessa läpikulkuliikenteen
väylänä, paikallisen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta edistäviä kevyt- ja ajoneuvoliikenteen poikittaisyhteyksiä tasoratkaisuin ei voida toteuttaa. Suojatiet, liikennevalot ja ajoneuvonopeu
alentaminen 50 km:iin tunnissa aihteuttaisivat-den
huomattavaa haittaa läpikulkuliikenteen sujumisel le.
valtatien 12 liikennetilanOhitusenrak
ja poikittaisyteyksiämitakvodnpetä
lä kehitäajm säki,olnmyö
voidaan tehdä kevytliikenteen suo--hestymijakol
jateitä ja korokejärjestelyjä.

LAHESTYMISJAKSO
.:__

SISAANTULQJAKSQ

SISAANTULOJAKS0 VALILLA
ITiNE-RAU
EN KATU

Kuva 32. Idealuonnos Vt 12 tieluonteen mukaisista jaksoista.

Lähestymisjakso
• Reuna-alueiden käsittely.
• Kevytliikenteen väylä.
• Kausala -valaistus ajoradan reunalla yhdellä sivulla.
• Pensasryhmien istutus.
• Nopeustaso 60 km/h.
• Kymenrannantien varren täydennysrakentaminen ja
kunavriolekaminoretsla
yritysalueella (ei palveluita).
• Risteysalueiden korostus esimerkiksi valaistuksella.

Sisään tulojakso
• Ravilinnan alueen kehittäminen ja visuaalinen yhdistäminen Vt 12:lle esimerkiksi suurimittakaavaisilla
pylväsvalaisinrivistöillä.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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• Puuistutusten täydentämistä.
r1

• Reuna-alueiden käsittely.
• Välillä Kauppakatu - Vt 12 kevytliikenteen väylä ja
korteuj/p.
• Palvelurakennuksiln liittyvää kevyttä lisärakentamista
litintien puoleisella osuudella (huoltoasema, pulla puoti).
• I/tint/en varren kaavoitettujen tilojen rakentaminen ja
käyttäminen.
rakenusoid
• litintien varren tonttien reuna-alueiden istuttaminen ja
kevytlisäranm.
I

Keskustajakso Kansantalon risteyksestä
Eerolan tien risteykseen
• Kansantalon ja Eerolantien risteysten korostaminen
tietaidevalaisimilla
• Keskikaista mandollistaa turvalliset ylitykset ja puunvin sijoittamisen.
• Ydinkeskustan kohdalla korotettua tienvarsi pysäköintiä puuistutusten välissä/vieressä.

2r

M?ahuolto

TORI
3e @

Rautatienktu
,

• Kevytliikenteen väylä ja korotettu jk/pp.

• .

..Q,

$.-

•

0 0e

• Keskustavalaistus.
• Hidastimena sekä keskusta-alueen merkitystä ko ros
toimii tienpinnan koristeraidoitus.
-tavn
• Ydinalueen eli Rautatienkadun risteysalueen mahdollinen korottaminen, korostaminen materiaaleilla ja
omalla valaisimella.
Kausln

1!

• Nopeustaso 40 km/h.

/ltintie

Keskustan liikenteen ja pysäkäinnin
udelnjärsty

Liike-elämän vaikutukset ydinkeskustan liikennejärjestelmään
Yleismaallmalliset paineet ostoskeskus -tyyppiseen toimintaan johtuvat ihmisten halusta liikkua
helposti ja ostaa kaikki saman katon alta. Samalta
halutaan nähdä muita ihmisiä ja viettää leppoisas
aikaa ostoksien lomassa syöden ja seuraillen-ti
esimerkiksi esityksiä.

Kuva 34. litintien periaateluonnos.
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Jos tällaista liikettä ei kunnasta löydy pelätään,
että asukkaat suuntaavat ostosmatkansa läheisiin
suurempiin keskuksiin (Kausalasta Lahteen ja

Tontin takaosan pys. (ruuhka-aika)
Kouvlan).

Toimenpiteinä palveluiden käytön turvaamiseksi
ovat:
Myöhemmin rakennettavan ohikulkutien varteen ei
tule sallia palvelujen syntymistä. Liikennepalveluille
annetaan mandollisuus sijoittua sisääntulotien yhteyteen.
• Ennestään efinvoimaisen liikekeskustan yhtenäisyyttä korostetaan. Pienten yksiköiden yhteistoimintaa
parannetaan ja varmistetaan. Tuetaan yrittäjien yhteistyötä.
Luodaan nykyrakenteita ja kaa vassa määriteltyjä
rakennusoikeuksia hyväksikäyttäen ympärivuotinen,
hyvä, vIIhtyisä, aktiivinen ja kaikille ikä ryhmille
osoitettu oleskelutila keskustakortteliin. Tällainen
voisi olla esimerkiksi kauppakeskuksen aulatila
(Kausalassa on puutetta ympärivuotisista oleskelutiJoista).
• Pysäköintija tavaroiden kuljetus ostoskärryistä auto!le mandollistetaan (tilavaraukset, maanpinnan ta
kehittäminen).
-sauket,väylöjn
• Poistetaan ajoneuvo- ja kevytliikenteen risteämisonge/mat liikkeiden edustoilta jättämällä riittävästi tilaa
kevyelle liikenteelle.
Järjestetään liikkeiden edustoille kadunvarren pysäköintiä. Nämä pysäköintipaikat palvelevat asukkaita
ei-ruuhkaisina päivinä. Pysäköintitarpeen lisääntyessä autoil/at ohjataan liikkeiden välitilojen ja takapihojen pysäköintipaikoille. Liikkeiden sivustat toimivat
tällöin mainostiloina. Edustalle järjestetään pienbutiikki -toimintaa.

Ostos- ja liikenneympäristön kehittäminen tukee
paikallisia Kausalan yrityksiä kilpailussa muiden
lähikun tien ja -kaupunkien kanssa. Kausalan
mandollisuudet ja liikenne-elämän ja pienyrittäjien
visiot on selvitettävä, jos haluamme ohjata asukkaiden ostotottumuksia ja suunnitella uudenlaisia
palveluita.

Kauppakatu
Keskeisen kauppakadun järjestelyt myös jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden ehdoilla luo
turvallista ja kaunista miljöötä, jossa autot liikkuvat ja pysäköivät hallitusti.

___ri

PYÖRÄPYS.

KEVYTLIIKENNE

Il

I

ill

1

KADUN VARREN PYS.

Kuva 35. Kaupankäynnin muutoskyky ja liikenteelliset järjestelyt eri vuorokauden aikana.

• Kauppakadun kaksipuolinen ajoneuvoliikenne ja
kadunvrsipyäötl enkvyitehdoilla.
• Pyöräily ja pyöräpysäköinti sallitaan Kauppakadulla.
Kevytliikenne johdetaan Kansantalon risteyksestä
kirjastolle molemmin puolin Kauppakatua.

Kevytlilkenteen (erityisesti koululaisliikenteen)
parantamisehdotukset:
• Vaarallisia ajoradan ylityksiä Koulukadulla helpottamaan kavennetaan ajorata suojateiden kohdalla
sekä rakennetaan korotettu jalankulku- ja p0/kupyöräkaista yläaste 1:n kohdalta Koulukadun varteen
(Anttilantieltä litintielle).
• Rakennetaan uusi ulkoilu- ja kevytliikenteen reitti
kirjastolta Vehkaojanmäen kautta Vt 12:lle, joka toimisi myös koululaisten reittinä Ravilinnaan yläaste
I:ltä.
• Teilimäentien varteen rakennetaan kevytliikenteen
väylä, joka palvelee lähinnä yläaste 11:n oppilaita.
• Keskuspuiston kehittämisen myötä yläaste 11:n koululaiset ohjataan Rautatiepuiston kautta Merrankujalle,
Ravitielle ja alikulkutunnelin kautta Ravilinnaan.
• Kunnantalolta rakennetaan korotettu jalankulkuväylä
12:/le.
Vt
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Joukkoliikenne

Kausalan liikennejärjestelmää kehitettäessä rautatie tarjoaisi teoriassa hyvät edellytykset Kouvolan ja Landen suunnan yhteyksien parantamiselle
voisi toimia joukkoliikenteen runkona. Nykyinen ja
matkustajamäärä ja junavuorotarjonta eivät kuitenkaan anna tähän taloudellisia mandollisuuksia.
Kausalan joukkoliikenteen kehittämisessä on ensisijaista turvata ja ylläpitää nykyiset linja-auto- ja
taksilinjoihin perustuvat yhteydet. Joukkoliikenne
muiden henkilökuljetuspalveluiden reitit ja aika--ja
taulut tulisi suunniteUa yhdessä siten, että ne täydentävät toisiaan, ja mandolliset päällekkäisyydet
kustannusten säästämiseksi poistetaan. Palveluiden yhtenäistämistä ovat myös yhteiset terminaa
sekä yhteinen-lit,pujäresm(tlip)
aikataulutiedotus. Kuijetuspalveluiden täydellistä
yhdistämistä ei kuitenkaan voida ottaa tavoitteeksi, koska se ei lainsäädännön tai asiakkaiden
erityistarpeiden vuoksi ole mandollista.
Joukkolilkenteen palvelujen kehittäminen nykyisestä muodostaan on vaikeaa myös kompaktin
taajamarakenteen vuoksi, koska etäisyydet ovat
lyhyet. Tällöin tulee kehittää uudenlaisia taajaman
ominaispiirteisiin sopivia ratkaisuja, joita ovat:
• Pikkubussilla ajettava ns. kutsuohjattu joukkoliikenne, josta on käynnistymässä käytännön kokeiluja.
• Erityisesti vanhusten ja vammaisten kulkutarpeita
varten suunnitellut ns. palveluilnjat ovat yleistymässä
myös taajamissa.
Taksiautoilijat ovat eräillä paikkakunnilla kokeilleet
omalla taloudellisella riskillä ajettavia taksiinjoja,
jotka täydentävät Iinja-autoyhteyksiä.
• Juna- ja linja-autovuorot yhteen sovitetaan. Ratkaisuksi rautatieaseman ja Matkahuollon fyysisen
yhdistämisen sijaista kehitetään linja-autoreittien
johtamista aseman kautta.
• Sijoitetaan pysäkkialueet ja kevytliikenteen yhteydet
välittömästi toistensa läheisyyteen.

Huolto- ja tavaraliikenne
Huolto- ja tavaraliikenteelle laaditaan oma suunnitelma, jossa yrittäjät toimivat yhteistyössä. Raskaille
ajoneuvoille suunnitellaan systemaattinen pysähdys(purku ja kuormaus) ja pysäköintipaikka verkosto,
mikä vähentää turhaa tavaraliikennettä, luo paremmat mandollisuudet tehokkaille log/stisille ketjuille
sekä lisää turvallisuutta.
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• Vt 12:n, I/tint/en ja keskustan sisäisten kokoojaväylien raskaan liikenteen osuutta yritetään vähentää
rautatiekuljetuksia ja yhdistettyjä kuljetuksia kehittämällä.

Muu keskusta
• Polkupyörille varataan omat pysäköintipaikat liikkeiden lähituntumaan.
• Tor/alueen pysäköintiä vähennetään.
• "Kansalais/Kulttuuriaukio ' kunnantalon ja kirjaston
välillä toimii tarvittaessa myös pysäköintialueena.
• Matkahuollon linja-autojen laiturialueen käyttöä tehostetaan, jolloin tilaa vapautuu täydennysrakentamiselle ja pysäköinnille.
• Katuverkostoa jäsennöidään turhia tonttiliittymiä ja tai uudelleen linjaamalla (esim. katujpoisml
kirjaston seutu, Rautatienkadun ympäristö). Tällöin
syntyy mandollisuus taajamakuvaa eheyttävälle
uudisrakentamiselle ja puistotiloille.
• Autoliikenteen nopeustaso taajama- ja keskustajaksolla on 40 km/h.

Ulkoilureitit
Taajamaa kiertävät ulkoilureitit
• Ulkoilureitit yhdistetään toisIInsa ja käytetään osittain
kevytliikenteen väylinä. Esimerkiksi Teilimäen kiertävä ulkoilureitti toimII tarvittaessa osittain myös kevytlIIkenteen yhteytenä uusille ja kaa vailluille asuntoalueille Teilimåentien varrella.
Puronvarren ulkoilureitti kulkee Kymenrannasta "keskuspuiston ' kautta alikululla radantakaisille asuntoalueille (Pentinmäkeen) ja sieltä Myllytöyryn kautta
yhdistyen olemassaoleviin ulkoilureitteihin Salpausselän harjulla. Jänispajusta on yhteys edelleen puronvarren reitille Haravakylässä.

Taajaman sisäiset poikittaiset ulkoilureitit
Taajaman sisällä kaava varauksissa ei ole selkeitä
poikittaisia vihetyhteyksiä. Ra vit/en ja Eerolantien
jää Kauppakadulta Kalevankadulle ulottuvavälin
kapeahko puistokaistale. Kirjastolta Vehkaojanmäen
kautta Vt 12:lle rakennetaan ulkoilureittiyhteys, jota
myöskevtlinoäy.litnepavukeskuksen viereltä kohti Teilimäkeä on puistokaistale
kaa vassa osittain vara tutut kevytliikenteen väylän ja

osat.
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Li ittymäal ueet
Liittymäalueet ovat tällä hetkellä paikoitellen ylisuuna, jolloin liittymäalueelle jää "käyttämättömiä tiloja ".
LIIkenteen hillitsemiseksi pyritään pienentämään
teitä ja alentamaan ajonopeuksia rajoituksin jasä
Kadun reunalinjoja tulee korostaa, jolloinrakenti.
liikennetila selkeytyy.
litintien lllttymän välittömään läheisyyteen tarvittaisiin
tiloja rajaa via ja kohentavia uusia rakennusmassoja
täydennysistutuksia. Keskustan läheisyydestä ja
viestitetään korostamalla risteysalueita ja tarkistamaila nIIden mitoitusta. litintien sekä Rautatienkadun
kohdalla valtatien risteysalueita korostetaan ympäristöstään poikkea valla valaistuksella, keskikorok
ja lippurivistöillä-keidnmuotla,pisk
sekäinfoptl/seiä.

Asemanseutu ja radanvarsi

VR:n mandollinen mukaantulo seutulippujärjestelmään luo erilaista painoarvoa radanvarren suunnitteluun. Radan alikulkukäytävän rakentaminen
asemanseudulle tuo lisämandollisuuksia myös
radantakaisen Kaivomäen suunnittelulle.
Asemanseudun taajamakuvallista ilmettä halutaan
parentaa sen keskeisen sijainnin vuoksi. Imagon
kohottaminen ohi ajavien junamatkustajien kannalta on suotavaa. Asukkaat pitävät aseman seutua yhtenä epämiellyttävimmistä paikoista Kausa
asema on kulttuurihistoriallisesti-las.Kun
merkittävä rakennus.
Radan varren yleisilmeen ja siten koko taajamakuvan eheyttämiseksi vaaditaan monipuolista
yhteistyötä paikallisten teollisuusyritysten,
asukkaiden, kunnan ja VR:n kanssa.
• Lisärakentaminen on melu -ja saastevaikutukset huomioon ottavaa ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoista.
• Asemanseutu teollisuusalueineen kohennetaan.
• Järjestetään visuaalisestija toiminnallisesti korkealuokkainen alikulkuyhteys Kaivo- ja Kansanmäelle.

Muut taajamakuvalliset
perusparannustoimenpiteet

Kausalan taajamakuvallisia parannustoimenpiteitä
esitetty keskustan kehittämisperiaatteiden on
laadinnan yhteydessä.

• Kausalan taajamakuvan kehittämistyöhön sisältyvät
katu-, tori- ja julkisivuvalaistus kausalalaisittain, puron ylittävät sillat, katu -ja puistokalusteet, vesialheet,
torinkäsely,uptim.neläEro/ati
kohdalla julkinen rakentaminen sekä muu taajamakuvaa eheyttävä lisä rakentaminen ja viherrakentaminen.

Vt 12:n eri jaksojen aikana tulisi pystyä ensi vaiheessa pienimuotoisiin ja edullisiin nykyistä tilannetta
nta v/in taajamakuvallisiin toimenpiteisiin. Niitä par
voisivat olla valtatien ja kevytliikenteen väylän väliset
perusparannustyöt, ojapainanteiden tasaus, pensasja puuryhmien ist uttaminen, keskustan kohdalla
myös välialueiden korottaminen sekä kanavoinnin
yhteydessä keskisaarekkeiden korottaminen ja hallittu käsittely tarkkaan harkituin materiaalein.

4.3 Liikenteen ja maankäytön muutosten
vaikutukset
Liikennemelu, päästät ja ilman epäpuhtaudet

Tielinjausten ja risteysjärjestelyjen vuoksi ajonopeuksien ja liikennemäärien noustessa korkeiksi
melutaso saattaa nousta yli sallitun tason. Rautatie aiheuttaa paikallisesti voimakasta melua radan
varensutoli.Odanet,khysilanteet tai muutoin vaihteleva ajonopeus lisäävät
ajoneuvojen päästöjä. Tiehierarkian selkeyttämi
parantamisella, alueellisilla-selä,tiymprön
uudelleenjärjestelyillä ja esteettisesti korkeatasoisilla meluesteillä em. epäkohtia voidaan poistaa.
Meluntorjunta

Meluntorjunta toteutetaan ympäristöä kunnioitta
ja kasvi!- -vilameustrkn;avlei
lisuuden sekaan piilotetuillaa melurakenteilla.
Arkkitehtonisesti korkeatasoiset taidemeluraken
sijoitetaan paikkoihin, joissa suojaus on sel--te
västi havaittavissa. Melusuojaukset integroidaan
rakennusten rakenteisiin aseman seudun uudisrakennusalueella. Aikaisemmissa selvityksissä on
yleispiirteisesti todettu melunsuojaustarpeita seuraavissa kohdissa:
• Vt 12:n varsi keskustan kohdalla.
• litintien varsi Kansanmäen kohdalla
• Radanvarsi (aseman seutu)

Liikennejärjestelmän suunnittelu keh ittyvässä maaseututaajamassa
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CII]

Suojauskohteet ja -tarpeet vaativat tarkempaa
selvitystä.

den tunne ja liikennejärjestys puuttuvat Kausalas
-saukyeln
mukaan).

Taajamakuvan muutokset ja imagon
kohottaminen

Asumisetäisyys keskustasta, kulkuetäisyydet ja
mandolisuetkävnapusreithteen vaikuttavat asukkaan jokapäiväiseen liikkumisessa käytettävään aikaan ja liikkumisen ympäristön kokemiseen.

Paikkakunnan identiteetti ja imago korostuvat
katuympäristön, liikekeskustan torialueiden, puistotilojen ja radan varren parannustoimenpiteiden
avulla.

Asukkaiden kotipaikkatunnetta tuetaan myönteisen "Kausala-lookin' avulla. Ohikulkutiellä on

Eräiden tutkimusten mukaan tiellä liikkujat havaitsevat taajaman parhaiten liikennevaloristeysten
avulla. Tien varren huolitellut istutukset ja jopa
heijastinpylväät kertovat asumisen keskittymästä.
Korkealuokkainen valaistus taajaman kohdalla on
ja ympäristöön selvämrkiyöst
panostavasta taajamasta.
Estevai kutu kset

Huomattavimmat taajamaympäristön häiriötekijät
suunnittelualueella muodostavat valtatie 12 ja rautatie Lahti -Kouvola. Keskellä taajamaa kulkeva valtatie jakaa taajamarakennetta ja vaikeuttaa yhteyksiä
tien eri puolilla sijaitsevien alueiden välillä.
Vt 12:n luonne vahvasti taajamatiemäisenä väylänä ei ole perusteltua ennen uuden ohikulkutien
rakentamista. Taajamatoiminnot keskittyvät lähes
kokonaan Vt 12:n eteläpuolelle. Toisaalta taajamatiemäistä luonnetta voidaan perustella kauttakulkevien autoilijoiden ohjaamiseksi taajamaan. Vt
12:nestvaiku lsoenaväy
vaikeutmnäyöiepohjsula,
vaikka osayleiskaava osoittaa uutta asuntorakentamista Jänispajun alueelle.
Ravilinna on keskusta-alueen ainoa vahva rakennetta hajoittava vapaa-ajan toiminto.
Sosiaaliset vaikutukset

Liikennejärjestelmäsuun nitelman toteutessa asukkaiden liikkumisen turvallisuus ja turvallisuuden
paranevat.
tune
Liikenneturvallisuutta tulee parantaa myös liikennevalvonnan avulla (virkavallan luoma tu rvallisuu-

myönteisvakulnetrisu,
mutta pahimillaan se voi aiheuttaa tunteita syrjäkylämäisyydestä ja johtaa maaseudun autioitumiseen.
Ajoittaiset ruuhkat ja mielivaltainen pysäköinti
aiheuttavat ylimääräisiä kiukun ja pelon tunteita,
jotka vaikuttavat kokonaisvaltaiseen liikenneympäristön kokemiseen.
Vaikutukset luonnonolosuhteisiin

Rakennettu ympäristö liikenneväylineen sekä uudet rakentamistoimenpiteet luovat osaltaan riskitekijöitä harjualueiden merkittäville pohjavesialueille. Mandolliset muutokset valtatiellä 12 samoin
kuin uusi ohitustie on suunniteltava pohjaveden ja
sen suojauksen ehdoilla.

4.4 Toteuttamisohjelma
Kausalan keskusta-alueen ja liikennejärjestelmän
on ryhmitelty kol- kehitämsnlyvaket
meen tavoitteelliseen kiireellisyysluokkaan, joden
yksityIskohtainen ajoitus vuoden 1996 jälkeen on
1996jäteyalismreät.Vuodn
hanketou iasmpenrhotuä
t
ö
s
e
n
mukaisesti.
Rakentamiseen liittyvien hankkeiden osalta yksityiskohtainen kustannusjako on jätetty jatkoneuvottelujen yhteyteen. Hankkeet on ryhmitelty lähinnä yhtenäisen keskustarakenteen toteutuvu uden perusteella.
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Liikennejärjestelmäsuunnitel massa on ensimmäiseen toteutusvaiheeseen esitetty seuraavia
hankkeita (kuva 28):
- Vt 12 liittymien ja viherympäristön parantaminen;
(alkaa v. 1996) 3,0 mmk (TIEL),
- Kauppakadun parantaminen v. 1996 - 1997,
2,0 milj, mk (kunta),
- linja-autoreittien muutokset (kunta/valtio),
- Teilimäentien ja Koulukadun kevytliikenteen yhteydet sekä Koulukadun ajoradan kavennukset suojateiden kohdalla (kunta),
- kevytliikenneyhteys Kirkonkylän suuntaan 0.3 mmk
(TIEL).
Toiseen toteutusvaiheeseen on esitetty seuravia
hankkeita (kuva 28):
- litintien uudelleenjärjestelyt 1,3 mmk vuonna 1998
(TlELJkunta),
- Vt 12 kevytliikennejärjestelyt ja ympäristörakenteet,
1,6 mmk (TIEL/kunta),
valistu
- Rautatienkadun ja torin katu- ja ympäristörakenteet
1,6
mmk (kunta),
- Ravitien ja Karjalaiskylän kevytliikennehteydet 0,8
mk(unta),
- Vt 12 kevytlilkennetunneli ja yhteysverkon täydentäminen 1,0 milj, mk (TlELJkunta),
- kulttuuri- ja keskuspuiston rakentaminen (kunta).
Kolmanteen vaiheeseen on esitetty seuraavia
hankkeita (kuva 28):
- kevyti ii kenteenyhteys Kansanmäeltä Artjärven ja
Elimäen suuntaan (TIEL),
- kevytliikennetunneli ja yhteydet rautatieaseman eteläpuolelle (VRlkunta),
- kevytliikenteen yhteys Asematieltä Karjalaiskylään
(kunta), I iitintien silta (VRITI EL/kunta),
- asemanseudun kehittäminen (VR/kunta),
- Rautatiepuiston rakentaminen (kunta).
Samanaikaisesti liikenneväylähankkeiden kanssa
kehitetään keskeisiä puisto- ja korttelialueita, sekä valtatien ja rautatien hankeosakohtaisia lilkennemelun suojarakenteita.
Joukkoliikenteen tukemista ja eri kulkumuotojen
yhteistoimintaa pyritään kehittämään eri osapuolten
kanssa käytävien lupa- ym. neuvottelujen yhteydessä. Toimivan ja yhtenäisen joukkolilkennejärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää
yhteistä tahtoa ja näkemystä, yhteistyön organi-
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soimista, yhteistä suunnittelua ja nykyään entistä
enemmän myös yhteiskunnan taloudellista vastuuta. Liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa sille
ulkoisia puitteita, mutta ei sellaisenaan turvaa
palvelujen säilymistä tai parantumista. Uusien
rakennushankkeiden ja katujärjestelyjen kautta
pyritään turvaamaan myös keskusta-alueen toimintojen edellyttämä pysäköintipaikkojen riittävyys sekä pitkä- että lyhytaikaiselle pysäköinnille.

4.5 Jatkotoimenpiteet
Kunta pyytää lausunnot liikennejärjestelmäsuunnitelmasta eri osapuolilta ja suunnitelman toteuttamista seurataan kunnan ja tiepiirin vuosittaisissa
neuvotteluissa. Tiehankkeiden, maankäytön kehittämisen ja joukkoliikenteen toiminnan jatkosuunnittelu tehdään kiinteässä yhteistyössä kunnan,
Tielaitoksen ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa
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5 PILOTTIHANKKEEN SUUNNITTELUTYÖN ARVIOINTI
Tielaitoksen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen liittyvien ohjeiden kehittämiseksi keskushallinto tilasi Suunnittelukeskus Oy:ltä kehitty
maaseututaajamaa koskevan suunnitelman.-vä
Kausalan liikennejärjestelmäsuunnitelma liittyy
kiinteästi litin kunnan päätaajamalle aikaisemmin
laadittuun keskustan ympäristön kehittämissuunnitelmaan. Tässä pilottityössä oli tavoitteena testata maankäytön ja liikennesuunnittelun vuorovaikutteista suunnitteluprosessia eri osapuolten päätöksenteossa. Suunnittelukeskus Oy laati samanaikaisesti myös koko Kaakkois-Suomen tiepiirin
alueelle päätieverkon kehittämissuunnitelmaa.

Suunnittelijan näkökulmasta yhteistyö kunnan
sisällä ja päätöksenteossa sekä suhteessa alueen
elinkeinotoimintaan ja julkisiin palveluihin on ollut
lopputu loksen kannalta tarkoituksenmukaista.
Tuloksissa on pystytty hyödyntämään sekä paikallisia kehittämismandollisuuksia että avaamaan
uusia näkymiä tuleviksi kehittämistavoitteiksi.
Vuorovaikutteisen suunnittelutyön eteneminen
tulisi järjestää eri osapuolten kannalta samanaikaiseksi. Kausalan tilanteessa maankäytön ja
jo tehtyympäristönkeh oalistn
hankkeista ja maankäyttövarauksista "sitovia"
päätöksiä, joiden uudelleen arviointi on kuntatason normaalia kehittämissuunnittelua. Muutokset
saattavat luoda suunnittelun kanssa harvemmin
tekemisissä oleville osapuolille epävarmuuden
tunteen tulevaisuudesta ja siten hämmentää kan
Toisaalta yleisesti vallitseva asenteel li--naotj.
nen keskustelu liikennehankkeiden ja väylien tarpeellisuudesta sekä autonkäytön tulevaisuudesta
luo vastakkainasettelujen kautta tiettyjä ristiriitoja
päätöksentekoon.

Kausalan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen liittyen työn alussa ja työn aikana olisi pitänyt keskustella tarkemmin eri osapuolten roolista
tämäntyyppisissä kuntatason kokeiluhankkeissa.
Koska liikennejärjestelmäsuunnittelua ei ole aikaisemmin varsinkaan maaseututaajaman keskustaalueella määritelty, oli suunnitelman tavoitteiden
asettaminen haastava tehtävä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on koko kunnan tai mieluummin
usean kunnan yhteisten liikennepoliittisten tavoitteiden yhteensovittamistyötä.

Kausalasta puuttuu järjestäytynyt asukastoiminta,
mikä tähtää asukkaille tärkeiden asioiden toteuttamiseen. Asukasyhdistyksellä olisi esimerkiksi
liikennejärjestelmäsuunnittelun ja keskustan kehittämisen yhteydessä hyvät mandollisuudet kertoa
päättäjille ja suunnittelijoille asukkaiden yksilöllisemmätkin toiveet, joita mielipidekyselyillä on

Tiepiirin näkökulmasta liikennejärjestelmäsuunnittelua voidaan pitää tarpeellisena ja hyödyllisenä
se tai sen tulokset palvelevat toimin- silon,ku
nan ohjelmoinnin ja hankepäätösten valmistelua.
Suunnitelman odotetaan selvittävän hankkeiden
toteuttamistarpeen. Suunnittelun yhteydessä tulisi
määritellä toteuttamishankkeet ja toimenpiteet
sekä hankkeiden kustannusarviot varsinkin yhteisten kohteiden osalta ensimmäiselle jaksolle.

vaikerto.

Suunnitelman laatimisen ja kohdealueen hankevalmiuden kannalta työn alussa on syytä selvittää, onko tiepiirin yhteistyöosapuoli strategisesta
tieverkon ohjelmoinnista vai hankkeiden toteuttamisesta vastaava taho. Laaj u udeltaan rajatun
kohteen, kuten Kausalan taajaman kannalta,
hankkeiden toteuttamisesta vastaava osapuoli on
olutikeayhsöo.
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PILOTTIHANKKEEN SUUNNITTELUTYON ARVIOINTI

Lopuksi

Työn aikana esiin nousseet epäkohdat, kysymyksetja arvot

Kausalan liikennejärjestelmäsuunnittelussa on
pyritlöämnudeaistkölmprn-

Liikenneympäristöä on kehitetty sujuvan ajoneuvolIIkenteen ehdoilla, eikä taajamalle ominaisen mittakaavan ja kevytliikenteen ehdoilla.
Maankäyttöä ohjataan lyhyellä tähtäimellä edullisimrna/le alueelle, jolloin syntyvät pitkät kulkuetäisyydet
ympäristölliset ongelmat (rakentaminen ei istu ja
maastoon).
Maaseudun haja -asutusalueiden palveluja (kouluja,
kauppoja, posteja ym.) on lakkautettu säästösyistä
toimintoja keskitetty keskustaajamaan. Tällöin eija
ole aina otettu huomioon seurannaisvaikutuksia
liikennejärjestelmälle. Matkustustarpeen kasvu ja
toisaljukenyhtsi kenm
ovat kimdyttäneet maaseututaajamien autoliikenteen kasvua ja tarvetta liikennejärjeste/män investointethin. Osa keskittämisen säästöstä hävitään
1/sään tyneinä liikennekustannuksina.
Asukkailla ja yrittäjillä on mielipideristiriitaisuuksia

kesutanhiämes.

Ympäristöongelmana on ilmakehän, maaperän ja

javesitöjnaumlisäkyöarvoiden
tuhoutuminen uusien rakenteiden ehidnmljö
tieltä. Ympäristöämme muokkaa vissa prosesseissa
kyettävä tunnistamaan miljöötä kohtaavat pie on
uhkatekijät, mitä tulee myös korostaa-nemätki
liikennejärjestelmäsuunnittelussa.

Ohikulkutien rakentamisella voi olla yllättävän
suuret vaikutukset taajaman elinmandollisuuksIIn.
Kausalan taajaman toiminnan ja elämän kulmakivet, vetovoima tekijät on punnittava tarkkaan, kun
pohditaan ohikulkutien vaikutuksia Kausalan
taajamalle. Liikenteen tuomat turvallisuus -ja ympäristöriskit ovat taajama-alueen epäkohtia.
Liikenne on kuitenkin tärkeä osa elävää taajamaa. Liikenne kertoo taajaman tapahtumista,
fyysisistä ja toiminnallisista solmukohdista.

Ka usa/an taajaman lähietäisyydellä sijaitseva

Kymijoen vesistöalue tarjoaa nykyisin hyvät mahdollisuudet taajaman asukkaille kauniisiin vesistönäkymiin ja virkistysmandollisuuksiin. Vesistön
varteen sijoitettuna ohikulkutie saattaa vaikeuttaa näitä mandollisuuksia jatkossa. Ohikulkutie
voi toisaalta tarjota entistä paremman luontoyhteyden ja virkistykselliset mandollisuudet ohiaja
Itse kunnan asukkaiden mandollisuudet-vile.
heikkenevät, ellei luontoyhteyden säilyttämiseen
suunnittelussa paneuduta rIIttävästi. -

teisen liikennesuunnittelun rinnalle. Taajamaku
ja liikenneympäristön eheys tekevät liikkumi--van
sesta mielenkiintoisen. Toimintojen oikea sijoittelu
taajamarakenteessa luonnon arvot ymmärtäen luo
mielyttävää elinympäristöä ja selkeyttää taajamassa liikkumista.
Pienen taajaman elinehdon, kevytliikenteen tukeminen autoilevia asukkaita unohtamatta on ollut
työn alusta asti liikennejärjestelmäsuunnittelun
päätavoitteita. Aikuisten hallittu liikennekäyttäyty
luo turvallisuutta pienempien ja heikompi--mine
en asukkaiden liikkumiseen.
Kontaktien saaminen asukkaisiin ja kunnan päättäjiin on tehnyt työstä antoisan. Innostuneisuus
oman tajamaympäristön kehittämiseen on ollut
työn kantava voima.
ko
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