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Tiivistelmä 

Tiepiirien maisemaselvitykset  ovat  osa  yleisten teiden ympäristön tilan kar-
toitusta,  jota tielaitoksessa  on  tehty vuosina  1992-96.  Selvityksissä  on  tutkittu 
piirien tieverkon maiseman tilaa lähinnä valta-  ja kantateiden  sekä seudulli-
sesti merkittävien maanteiden osalta. Yhteenvetoraportin tavoitteena  on  koo-
ta tiepilrien selvityksistä valtakunnallinen yleiskuva tiemaiseman nykytilas-
ta, arvoista, ongelmista  ja toimenpidetarpeista.  

Vanha tiestö sopeutuu erinomaisesti maisemarakenteeseen  ja  on  olennainen 
 osa  kulttuurimaisemaa. Vanhojen teiden paikalle pararinetut päätiet kulkevat 

yleensä mielenkiintoisissa ympäristöissä, vaikkakin standardimaisina.  Tie- 
maiseman arvokkaina tekijöinä korostavat Etelä-  ja  Länsi-Suomessa kulttuu-
rimaisemat, Itä-  ja  Pohjois-Suomessa luonnonmaisemat. Etelä-  ja  Järvi-Suo-  - 
messa pienipiirteinen  ja rikkonainen  maisema antaa korkealuokkaisen tien 
sovittamiselle vaikeat lähtökohdat. Nykyiset geometrialtaan loivat tiet sopi-
vat parhaiten suurimuotoiseen maisemaan kuten Vaara-Suomeen, Pohjan-
maalle  ja  Lappiin. 

Maiseman  ja  tieverkon suhteessa toistuvat samat perusasetelmat  ja  ongelmat, 
mutta ne painottuvat eri tavoin eri osissa maata. Etelä-Suomen tiepiireissä 
korostavat kulttuurimaiseman säilyttäminen, arvokkaan kasvuston säästämi-
nen sekä tien  ja maisemarakenteen mittakaavalliset  ristiriidat. Itä-  ja  Pohjois- 
Suomessa yleisimpiä ongelmia ovat tiemaiseman yksitoikkoisuus sekä tien-
varsien pensoittuminen  ja  näkymien umpeutuminen tieltä ympäristöön. 

 Koko  maassa suurimmat ongelmat johtuvat tien suuntauksesta. Vuosisadan 
alkupuolella  ja  1950-60-luvuilla tiet rakennettiin jäykän suoraviivaisiksi mai-
semarakenteesta piittaamatta. Ongelmallisia tiejaksoja  on  eniten korkealuok-
kaisilla pääteillä kuten valta-  ja kantateillä.  

Koko  maassa tulevat esille tietyt päätoirnenpideryhmät, jotka nähdään tär-
keimpinä  ja kiireellisimmin  toteuttamista vaativina. Toimenpiteitä ovat kau-
punkien  ja  taajamien sisääntulo-  ja ohikulkujaksojen  ilmeen kohentaminen, 
arvokkaassa kulttuurimaisemassa kulkevien tiejaksojen ympäristön paranta-
minen sekä uusien pirstovien linjausten välttäminen. Tiemaiseman  mom-
muotoisuuden  säilyttäminen  ja  kehittäminen  on  tärkeä tehtävä,  jota  tukee 
yhteistyö muiden tahojen kanssa. Maiseman arvoille  ja maisemanhoidolle 

 pitäisi antaa entistä enemmän painoa.  On  syytä miettiä toimenpiteitä tiepiirin 
alueella tiekohtaisina kokonaisuuksina, joissa tiemaisemaan vaikuttaa monta 
tekijää. Maisemanhoitoa, matkailua, virkistystä  ja  maaseudun elinkeinoja voi-
daan kehittää laajoina yhteisprojekteina eri tahojen kanssa. 



Miljön vid allmänna vägar  -  landskap 

Nyckelord: väghållning, trafik, landskap 

Sammanfattning 

Vägdistriktens landskapsutredningar  är en del  av  den  kartläggning av miljön 
vid allmänna vägar som vägverket gjort  1992-96.  Utredningen behandlar 
landskapet längs vägdistriktens huvudvägar, dvs, främst riks- och stamvägar 
samt regionalt betydande landsvägar. Denna översiktsrapport strävar att ge 

 en  riksomfattande bild  på  basen av distriktens utredningar av väglandska-
pets nuläge, värden,  problem  och åtgärdsbehov. 

Det gamla vägnätet passar utmärkt  in  i landskapsstrukturen och utgör  en 
 väsentlig  del  av kulturlandskapet.  De  huvudvägar som byggts ut längs  en 
 tidigare väglinje har i allmänhet  en  intressant omgivning, fastän själva vägar-

na  är  standardiserade. Kulturlandskapet  är den  viktigaste faktorn i väglands-
kapet i södra och västra  Finland,  naturen i norra och östra  Finland.  Det  är 

 svårt att passa  in  högklassiga vägar i det splittrade, finskurna landskapet i 
södra  Finland  och sjöområdena. Nutida vägars stora radier och tvärsnitt 
passar bättre i fjälltrakterna, i Lappland eller Österbotten, där landskapet 
också har  en  större skala.  

I  landets olika delar återkommer samma grundläggande frågor och  problem  i 
förhållandet mellan landskap och vägnät,  men de  får olika betoning.  I  södra 
Finlands vägdistrikt betonas bevarande av kulturlandskapet, skydd av värde-
full växtlighet och  de  konflikter vägens och landskapets olika skala föranle-
der.  I  östra och norra  Finland är de  vanligaste problemen enformig vägomgiv-
ning, vägrenens buskväxthghet och blockerade vyer från vägen  mot  omgiv-
ningen.  I  hela landet beror  de  största problemen  på  hur vägarna linjerats.  I 

 början av seklet och  på 1950-60-talet byggdes vägarna styvt rätlinjiga utan att 
landskapet beaktades.  De  flesta problemsträckoma finns  på  högklassiga hu-
vudvägar, dvs, riks- och stamvägar. 

Vissa åtgärdsgrupper visar sig viktigast och mest brådskande i hela landet. 
Åtgärderna gäller förbättrande av infarts- och omfartsvägarnas karaktär i 
städer och tätorter, miljöförbättring längs vägar i värdefulla kulturlandskap 
och undvikande av nya splittrande väglinjeringar. Det  är  viktigt att bevara 
och utveckla väglandskapets mångfald. För det behövs samarbete med andra 
parter. Landskapsvärdena och landskapsvården borde betonas. Väglandska-
pet påverkas av många faktorer; i vägdistrikten  är  det skäl att lägga upp 
åtgärderna som  en  helhet för var väg. Landskapsvård, turism, rekreation och 
landsbygdens näringar kan utvecidas som omfattande helhetsprojekt tillsam-
mans med olika berörda parter. 



The public road's environment  -  landscape 

Key words: road management, traffic, transport, landscape 

Abstract 

The Regional Road Administrations' landscape surveys are part of the 1992-
96 Finnish National Road Administration survey of the state of the environ-
ment along existing public roads. The surveys focus on the landscape along 
the main and regional roads in the regions. This summary report presents a 
nationwide picture, based on the regional surveys, of the present state of the 
road landscape, its values, problems and needs for action. 

Old roads fit extremely well into the landscape and form an essential part of 
the cultural heritage. Those main roads that were built on the old alignment 
generally have interesting surroundings, though the roads themselves are 
standardised. In Southern and Western Finland, cultural factors determine 
the main values of the landscape, while natural aspects dominate in Eastern 
and Northern Finland. It is difficult to fit high  dass  roads into the small-scale, 
fragmented landscapes of Southern Finland and the lake areas. Present roads 
and their geometry fit best into large-scale landscapes, such as the fell areas of 
Lapland and the plains of Bothnia. 

The same basic problems recur in the relationship between landscape and 
roads, but the emphasis varies in different parts of the country. In the Sout-
hern regions, the main concerns are preserving cultural heritage landscapes, 
protecting valuable flora and the conflicts in scale between the landscape and 
the roads. The predominant problems in Eastern and Northern Finland are 
monotonous road landscapes, road verges overgrown with bushes and 
blocked views from the road. Overall, road alignments are a main problem. In 
the early part of this century and in the 1950's and 60's, roads were built in 
straight lines, disregarding landscape structure. Problem stretches are most 
prevalent along the main roads. 

Certain needs for action were seen as most important and most immediate all 
over the country. Such actions are improving the character of urban bypasses 
and entry roads, environmental improvement to stretches in valuable cultural 
heritage landscapes and avoiding new alignments fragmenting the landsca-
pe. Protecting and developing the diversity of the road landscape is an impor-
tant task. It can be supported by co-operation with others involved. Landsca-
pe values and landscape maintenance should be emphasised. Many factors 
influence the road landscape; the Regional Administrations should develop 
co-ordinated action for each road. Landscape maintenance, tourism, recreati-
on and rural economy can be developed in broad co-operative projects with 
different interests.  



Esipuhe  

Tiepiirien  vuosina  1992-96  laatimat maisemaselvitykset ovat  osa Tielaitoksen 
 Yleisten teiden ympäristön tila -selvityskokonaisuutta. Tilaselvitykset ovat 

pohjana Tielaitoksen ympäristöohjelmalle  1996. 

Maisemayhteenvetoraporttiin  on  koottu tiepurien selvityksistä valtakunnalli-
sesti kattava yleiskuva yleisen tieverkon maiseman tilasta, maakunnallisista 
erityispiirteistä  ja yhtäläisyyksistä  sekä tiemaiseman keskeisistä ongelmista  ja 

 niiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Yhteenveto  on  osaltaan 
pohjana maisemanparantamistoimenpiteiden valtakunnalliselle ohjelmoin-
nile, piirikohtaiset selvitykset vastaavasti tiepiirien tarkemmille toimenpide- 
ohjelmille. 

Yhteenvedon  on tiepiirien  selvityksistä koonnut maisema-arkk.  Laura  Yli- 
lama LT-konsultit Oy:stä. Tielaitoksen kehittämiskeskuksessa  on  työtä ohjan-
nut MMM Raija Merivirta.  Raportin  on julkaisuksi  toimittanut MTi  Helena 

 Tulemo.  

Helsingissä kesäkuussa  1996 

Tielaitos 
kehittämiskeskus 
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1 	LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET  

1 .1  Teiden  sovittamisesta  maisemaan  

Tiensuurinittelun  käytäntö  ja  tavoitteet ovat Suomessa muuttuneet paljon 
kuluneina vuosikymmeninä. Eri vuosikymmeninä tienpidossa  on  painotettu 
erilaisia asioita aikakauden lähtökohtien mukaan. Keskeisinä teiden ulko-
muotoon vaikuttavina tekijöinä ovat olleet  mm. taloudeffisuus, liikennetur-
vallisuus,  kestävyys  ja  liikenteen välityskyky. Vaikka tien maisemaan sovitta-
misen peruskysymyksiä käsiteltiin Suomessa  jo  1950-60-luvuilla, voi tiestös-
tämme havaita, ettei tätä tietoa  ja  taitoa aina ole käytetty hyväksi, vaan muut 
seikat ovat painaneet enemmän teitä rakennettaessa. 

Nykyään tien sopeuttamiseen ympäröivään maisemaan sekä tiemaiseman 
laatuun liikkujan kannalta  on  alettu kiinnittää huomiota aikaisempaa enem-
män. Myös arvokkaiden maisema-alueiden merkitys  ja ainutiaatuisuus  on 

 ymmärretty,  ja  tiedostettu uusien väylien maisemaa pirstova vaikutus.  /16/ 

1 .2  Tiepiirien maisemaselvitykset 

Maisemaselvitykset  ovat  osa tielaitoksen  yleisten teiden ympäristön tilan  sel-
vitystyötä. Selvityksffle  annettiin tavoitteeksi muodostaa käsitys siitä, mikä 

 on  piirin tieverkon suhde maiseman arvokohteisiin  ja  tärkeisiin maisemako-
konaisuuksiin sekä kartoittaa tiemaiseman ongelmakohteet  ja parantamistar-
peet piirikohtaisia  korjaus-  ja  hoito-ohjelmia varten. 

Tiepilrien  selvitykset ovat hyvin erilaisia laadintaperusteiltaan. Tähän vaikut-
tavat  mm. lähtötietojen tarkkuustaso,  tarkastelutapa sekä selvitykseen mu-
kaan otettujen teiden määrä. Maastotarkastelun mukanaolo  tai  puuttuminen 
vaikuttavat merkittävästi selvityksen johtopäätösten tasoon  ja  lopputulok-
seen. 

Asetettu tavoitetaso vaihtelee eri piirien selvityksissä. Perusselvitystaso, joka 
kaikissa raporteissa täytetään,  on karttatarkasteluna  tehty tiestön läheisyy-
teen sijoittuvien arvokkaiden maisema-alueiden kartoitus. Näistä tiedoista  on 

 selvityksissä tehty myös jonkin verran analyysiä  ja  johtopäätöksiä.  Tie- 
maiseman arvo-  ja  ongelma-analyysin tarkkuus  ja  taso vaihtelevat pääasiassa 
maastohavainnoinnin mukaan. Toimenpidesuositusten laatu vaihtelee hyvin 
yleisistä suosituksista yksityiskohtaisiin, tiettyyn tieosuuteen sitoutuviin oh-
jeisiin. 
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1 .3 	Tiepiirien  selvitysten rajaukset  ja  tavoitteiden asettelu 

Selvityksissä tarkasteltavat tiet ovat valta-,  kanta- ja seututeitä  sekä sellaisia 
maanteitä, joffla  on  maisemallisesti  tai matkailullisesti  keskeinen merkitys. 
Lisäksi useissa selvityksissä  on  tarkasteltu valtakunnallisesti arvokkaille kult-
tuuri-  ja peririnemaisema-alueille sijoittuvaa tiestöä. Tiedot yleiseen tiestöön 
liittyvistä arvokohteista  on  kerätty muutamasta kymmenestä metristä  n.  yh-
teen kilometrun leveältä vyöhykkeeltä tien molemmin puolin. Joissain selvi-
tyksissä  on  esitetty kaikki piirin alueella olevat valtakunnalliset maisema-alu-
eet riippumatta tarkasteltavan tiestön läheisyydestä. 

Selvityksissä  on  tavoitteeksi asetettu tarkastellun tiestön varteen sijoittunei-
den arvokkaiden maisema-alueiden kartoittaminen sekä nykyisen päätiestön 

 ja  maiseman arvoalueiden  ja  tärkeiden maisemakokonaisuuksien keskinäisen 
suhteen arvioiminen. Samalla  on  haluttu tuoda esiin alueen ominaispiirteitä 

 ja  nykytilaa, sekä tien vaikutusta maiseman  ja kulttuuriympäristön  säilymi-
sen kannalta. 

Toisena tärkeänä asiakokonaisuutena  on  tarkasteltu tiestön sijaintia maise-
massa  ja  maisemallisia ongelmakohtia, ts. analysoitu teiden luonnetta  ja  suh-
detta maisemarakenteeseen. Tavoitteena  on  ollut löytää tiemaiseman  ja  tien-
varsiympäristön ongelmakohdat, ryhmitellä erityyppiset ongelmatekijät sekä 
parantamistarpeet. Selvityksissä  on  kartoitettu myös sellaisia ongelmia, joihin 
Tielaitoksen toimin ei voida vaikuttaa. Suurimmassa osassa selvityksiä  on 

 tehty maisemallinen tieluokitus, jossa tarkasteltu tiestö  on  jaettu arvojen  ja 
 ongelmien mukaan tyyppijaksoihin, tavallisimmin neljään luokkaan. 

Kolmantena tavoitteena  on  ollut esittää toimenpidesuosituksia  ja  periaatteel-
lisia ratkaisumalleja tyypillisille ongelmille.  On  myös kartoitettu maisemalli-
sesti arvokkaat tiejaksot  ja  esitetty periaatteita niiden maisemanhoidosta. Toi-
menpidesuositusten laatu  ja  taso vathtelevat eri piirien selvityksissä. Toisissa 

 on  päädytty esittamaän  yksityiskohtaisia toimenpidesuosituksia jokaiselle 
tarkastellulle tielle erikseen. Muutamassa raportissa taas esitetään tietyypeille 
konkreettisia toimenpidesuosituksia, jolloin nämä tietyypit edustavat  koko 

 alueen tiejaksoja  ja maisematyyppejä. 
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Kaikkien selvitysten tarkoituksena  on  hyödyntää työssä koottua materiaalia 
tienpitotoiminnan suunnittelussa sekä tulevassa tieverkko-  ja hankesuunnit-
telussa.  Selvitykset  on  suunnattu tiepiirille jatkotoimenpiteiden kohdentamis

-ta ja  toiminnan kehittämistä varten. Selvityksissä analyysi painottuu  tie- 
maiseman ongelmiin  ja  näiden ratkaisuehdotuksiin. Melko vähän  on  esitetty 
suosituksia toimenpiteiden painottamisesta  tai  tiepiirin maisemapolitiikan 
linjoista. Raporteissa annetuista toimenpidesuosituksista voi päätellä, että 
monet selvityksistä  on  samalla suunnattu myös tiepiirin yhteistyökumppa-
neile, kunnille, viranomaisille sekä tien varsien asukkaille  ja  teiden käyttäjil-
le.  

1 .4  Yhteenvetoraportin  tavoitteet  

Yhteenvetoraportin  tavoitteena  on  koota tiepilrien selvityksistä valtakunnal-
linen yleiskuva tiemaiseman nykytilasta, arvoista, ongelmista  ja  toimenpide- 
tarpeista. Tarkoituksena  on  selvittää, ovatko ongelmat samoja eri puolilla 
Suomea  ja  mitkä ongelmat ovat keskeisimpiä, miten maisema-alueet erilaisi-
ne piirteineen tulevat ilmi tiestössä, voidaanko toimenpidetarpeita luokitella, 

 ja  kuinka ne painottuvat eri tiepiireissä. Yhteenvetoraportti toimii yhtenä 
lähtökohtana Tielaitoksen maisemanhoitopolitiikalle  ja  toimenpiteiden ohjel-
moinnille. 

Tiepiirien maisemaselvitysten  vaihtelevuudesta johtuen valtakunnallinen yh-
teenveto ei voi antaa tilastollisesti pätevää kuvaa maan tiemaisemien tilasta. 

 Se on  kuitenkin näyttämässä suuntaviivoja tulevalle tiemaiseman käsittelylle 
sekä antaa tuntuman keskeisimpiln ongelmiin  ja säilytettäviin  arvoihin suo-
malaisessa tiemaisemassa. 
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Tien  perinteisiä paikkoja maisemassa olivat Etelä-Suomessa peltoaukeiden 
tuntumassa kohoavat kumpareketjut, reunaselänteet, peltoaukeiden  ja  metsä- 
maan rajavyöhykkeet, murroslaaksot  ja jokirannat.  /12, 14/  Järvi-Suomessa 
tiet noudattivat maisemarakenteen suuntaa kulkien pitkin haiuja  ja  murros-
laaksoja sekä etsiytyen rannoille. Vaara-Suomessa tiet myötäilivät maiseman 
suuntautuneisuutta  ja  kulkivat vaaran laelta toiselle. Pohjanmaalla asutus  ja 

 tiestö keskittyivät jokien varsille. Lapissa vesistöjen hyödyntäminen liikkumi-
seen jatkui pidempään kuin muualla maassa. Kulkureitit pysyivät siellä pit-
kään talviteinä, jotka kesäisin toimivat vene-  ja jalkapolkureitteinä.  /13/  

Vanha tiestö  on  olennainen  osa  kulttuurimaisemaa  ja  sopeutuu erinomaisesti 
maisemarakenteeseen. Nykymuodossaan nämä vanhat tiet ovat usein syijäi-
siä maanteitä  ja paikallisteitä,  joista parhaiten maisemaan sopeutuvat ovat 
säilyttäneet alkuperäisen luonteensa. Vanhoille sijoilleen parannetut tiet, jois-
sa linjausta  on  oijottu,  kevyen liikenteen väyliä rakennettu, tasausta nostettu 

 ja  poikkileikkausta levennetty, ovat usein muuttuneet ongelmallisiksi, jopa 
haffitseviksi vanhassa kulttuurimiljöössä.  

2 .2  Nykyisen tiestön suhde maisemaan 

Tällä vuosisadalla rakennettu, autoilua palveleva päätieverkostomme  on  ol-
lut vaikeampi sovittaa maisemaan kuin vanhat, vähainkenteiset tiet. Korkea 
liikkumisnopeus  on  vaatinut teiltä loivaa linjauksen  ja tasauksen  muotoa  ja 

 leveää poikkileikkausta. Tiensuunnittelussa valinneet tyylit ovat myös vai-
kuttaneet teiden luonteeseen. Vanhimmat päätiet  on  rakennettu jäykän suora-
viivaisiksi maisemarakenteesta piittaamatta. Myös  1950-60-lukujen suunnit-
teluperiaatteiden mukaisesti tielinjaus koostui pitkistä suorista  ja lyhyistä 

 kaarista. Ongelmallisia tiejaksoja  on  erityisesti suurimittakaavaisilla valtateil
-lä,  jotka  on  linjattu maisemarakenteen  vastaisesti.  1950-luvun lopulla Suo-

messa ensi kertaa esiteltyjen tien maisemaan sovittamisen periaatteiden vai-
kutus näkyy tiestössämme paikoin, mutta ei huomattavassa niaärin.  /16/  

Uusimpien tiehankkeiden yhteydessä  on  pyritty noudattamaan maiseman 
suurmuotoja. Maiseman pienpiirteitä ei korkealuokkaisen tien suunnittelussa 
ole voitukaan ottaa huomioon. Etelä-Suomessa, suurien kaupunkien lähei-
syydessä tiheäksi kasvanut tieverkko  on  pirstonut  laajoja viljelymaisemako-
konaisuuksia  ja  muuttanut kulttuuriympäristöjä.  /4, 14/  Harvaan asuttujen 
seutujen tiemaiseman ongelmana  on  metsäisyys  ja  yksitoikkoisuus. Tiejakso

-ja,  jotka  on  linjattu  hyvin  ja  joilta avautuu monipuolisia näkymiä  on  maan 
kaikissa osissa  ja  kaikissa tieluokissa, mutta eniten alempiluokkaisifia teillä. 
Erityisesti kulttuurimaisema-alueet  ja  vesistöt ovat tiemaiseman arvokkaita 
kohokohtia  ja  luovat miellyttävää tieympäristöä. 
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Kuva  2: 1950-60-luvun suoraviivaiset linjaukset sopivat huonosti maiseman muo-
toihin. 

Nykyiset geometrialtaan loivat tiet sopivat parhaiten suurimuotoisille maise-
ma-alueille, kuten Vaara-Suomeen, Pohjanmaalle  ja  Lappiin. Teiden suuri- 
kaarinen geometria kaartelee vaara-  ja tunturimaisemassa  luontevasti, jolloin 
tiestä tulee rytmiltään  hyvä  ja  maiseman mittakaavaan sopiva. Näin  tie  ku-
vastaa alueen maisemarakennetta. Näillakaän  pitkäaaltoisen  maiseman alu-
effla ei aina ole käytetty hyväksi maiseman lähtökohtia, vaan varsinkin  50-60- 
luvuilla tiet rakennettiin yksitoikkoisen suoriksi. Laajoilla tasaisilla alueilla 
kuten Pohjanmaalla  on  houkutuksena  ollut tehdä linjauksesta pitkiä suoria, 
mikä  on  luonut yksitoikkoista, maisemaan sopimatonta tieympäristöä.  /16/  

Etelä-Suomessa  ja  Järvi-Suomessa esiintyvä maiseman pienipiirteisyys  ja rik-
konaisuus  asettavat tien sovittamiselle huomattavasti vaikeammat lähtökoh-
dat. Ongelmallista  on  tien mittakaavan sovittaminen maisemaan  ja  tien sijoit-
taminen voimakkaasti suuntautuneen maisemarakenteen poikki. Vaikeim

-mat,  korkeat penkereet  ja  leikkaukset ovat syntyneet teille, jotka  on  rakennet-
tu  koko linjaltaan  miltei samaan tasoon. Niissä mäet  on  leikattu  ja laaksot 

 täytetty korkeilla penkereillä.  /3, 12, 14/  

Vanhojen teiden paikalle parannetut päätiet kulkevat yleensä mielenkiintoi-
sissa ympäristöissä. Niiltä avautuvat näkymät ovat moitteettomia, mutta itse 

 tie  saattaa aiheuttaa häiriöitä ympäristölleen. Näiden teiden ilme ei poikkea 
normaalista korkealuokkaisesta standardiväylästä. /  12/  Viimeisimpinä  vuo-
sikymmeninä rakennetut pääväylät  on  linjattu  kauemmas kulttuurimaisemis

-ta,  jotta ne aiheuttaisivat mandollisimman vähän haittaa asutukselle. Nämä 
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tiet ovat ohikulkutien luonteisia, kylät kiertäviä linjauksia, joilla  on  ongelma-
na tieympäristön metsäisyys  ja  yksitoikkoisuus. Erityisesti huomiota kiinnit-
tää seikka, että kaikissa Järvi-Suomen alueelle sijoittuvissa tiepiireissä  pää- 
tiestön ongelmana  on  yksitoikkoisuus  ja kohokohtien  puute, vaikka runsaat 
vesistöt olisivat linjauksessa huomioon otettuina antaneet erinomaisen mah-
dollisuuden mielenkiintoisen tiemaiseman aikaansaamiseen.  

2 .3 	Alueelliset erityspiirteet 

Uudenmaan tiepiiri 

Tiestö samoin kuin rakennuskanta  on  asettunut peltoaukeiden tuntumassa 
kohoaville kumpareille  ja reunaselänteffie, peltoaukeiden ja metsämaan  raja- 
vyöhykkeelle. Vanhan tiestön maisemailmen arvo  on  suuri. Uudenmaan  tie-
verkko  on  maamme tihem. Alueelle sijoittuu valtaosa maamme moottoriteis

-tä.  Uudenmaan tiestöä leimaa pääkaupunkiseudulta säteittäin lähtevä  pää- 
tieverkko  ja  siihen liittyvä rakentaminen. Vanhimmat päätiet  on  rakennettu 
jäykän suoraviivaisiksi pienipiirteisestä  ja vaihtelevasta maisemarakenteesta 

 piittaamatta. Uudet pääväylät  on  sovitettu maisemaan, mutta usein ympäröi-
vä taajamarakenne  on  pakottanut voimakkaisiin maastonmuotoiluihin  ja  me-
lusuojaukseen.  Piirin maaseutualueilla uusi tieverkko  on  maisemallisesti 
yleensä hyvää  tai neutraalia, seläimealueifia  paikoin yksitoikkoista. Rannik-
koa seuraava tiestö kulkee maiseman perusrunkoa vastaan  ja  halkoo jokilaak-
soja  ja kallioselänteitä.  Laajat kulttuurimaisema-alueet ovat tiemaiseman ar-
vokkaita kohokohtia  ja  luovat monipuolista tieympäristöä.  /14/  

Kuva  3:  Tarvontie  on  sovitettu onnistuneesti vaihteleviin maiseman muotoihin. 
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Turun  tiepilri  

Turun tiepiirin alue lienee Suomen tasais 	asutettua. Tiestö ulottuu 
kaikkialle tasaisena verkkona. Varsinais-Suomessa  ja  Satakunnassa vanhim-
man tiestön sijoittumispaikkoja ovat olleet harjut, kannakset, selänteiden reu-
navyöhykkeet, kumpareketjut, murroslaaksot  ja  jokirannat.  Tie  hakeutui 
luonnostaan helpoimmin kuijettavile  ja  vähiten tuottavaa maata hukkaaville 
paikoille. 

Pääteiden  maisema  on kulttuurimaisemapainotteinen.  Luonto-osuuksiakin 
 on,  mutta niitä  on  pidettävä erikoisuuksina. Turun tiepiirin alueella  on  run-

saasti vanhoja, historiathsia teitä  ja  siltoja. Uudet tiet  on  rakennettu syrjäisem-
mille alueille, eivätkä piirin valtatiet  Vt  1:tä  lukuunottamatta ole  kovin  mie-
lenkiintoisia. Suurin  osa  päätiestöstä  on  rakennettu  1950-60-lukujen suunnit-
teluperiaatteiden mukaisesti suoraviivaisina. Niiden rakentamisessa  on  käy-
tetty yhdenmukaisia suunnitteluperiaatteita, suuntaustapoja, sovituksia 
maaston muotoihin, kasvilajeja jne. Vanhojen teiden paikalle parannetut  pää- 
tiet kulkevat yleensä mielenkiintoisissa maisemissa. Kulttuurimaisema-alu-
eilla paikallistiestö  on pienipiirteistä  ja  kauniisti maisemaan sitoutuvaa.  Pää- 
teiden luonne ei näilläkään alueilla poikkea normaalista.  /12/  

Kuva  4:  Turun  tiepiirissä  maiseman kulttuuri  vaikutteisuus  kuvastuu teiden varsilla 
 mm.  rikkaana kulttuuri  kasvillisuutena. 
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Hämeen  tiepliri  

Hämeessä  on  runsaasti vanhaa tiestöä  ja  merkittäviä vesireittejä. Hämeen 
vanhimmat yleiset tiet kulkivat harjuja  ja kannaksia  pitkin  ja  niiden suuntai-
sesti. Poikkeuksen tästä muodostivat Hämeen Härkätie, Ylinen Vilpurintie  ja 

 Suuri Savontie, jotka kulkivat suurmaiseman suuntautuneisuutta vasten poi-
kittain. Vanhat tiet istuvat piempiirteisyytensä ansiosta hyvin maisemaan. 

Tieympäristön  vaihtelevuudesta, vesistöjen runsaudesta  ja vaihtelevasta  to-
pografiasta  johtuen monet Hämeen teistä ovat ns. maisemateitä.  Tien  ja  mai-
seman vuorovaikutus  on  Hämeessä selvästi nähtävissä. Kulttuuriympäristön 
merkitys maisemallisena tekijänä  on  tärkeä. Maisemallisia ongelmakohteita 
ovat rajun muutoksen kokeneet tiejaksot kuten (ohikulkuteiden eritasoliitty

-mät, sisääntuloväylien leventäinh  en).  Niiden ympäristö  on  muuttunut alku-
peräisestä, eikä tiensuunnittelu pohjaudu luonto-  ja kulttuuriarvoihin. Perus- 
parantaminen  on  vaikuttanut maisemakuvaan tielinjojen oikomisena, tasauk

-sen nostamisena ja  kevyen liikenteen väylien rakentamisena.  1950-60-lukujen 
maisemasta piittaamaton, jäykän geometrian suunnittelutyyli näkyy Hä-
meessä lähim  ä valtateilä.  /2/  

Kymen lääni 

Kymen läänin vanhin asutus  on  syntynyt vesireittien varteen. Vesireitit ovat 
olleet tärkeitä kesä-  ja talviteitä.  Varhaiset tiet johdettiin harjuille  ja  muille 
kantavile maille, joille tienteko oli helppoa. Myöhemmin rautatiet  ja jokilaak

-sot  ovat olleet tärkeitä yhteyksiä, joiden lähelle myös tiestö  on  kehittynyt. 
Perinteisesti tiestö  on myötäillyt jokivarsia  ja  rannikolla pienipiirteistä maise-
marakennetta. 

Nykyinen tieverkko  on  Kymenlaakson alueella tiheä. Kymenlaakson tiestö  on 
 jakautunut eri puolilla maakuntaa eri tyyppisiin osiin maisemarakenteen mu-

kaisesti. Tiet myötäilevät jokilaaksoja, Salpausselkää sekä pohjoisessa pieniä 
järvialtaita. Poikkeuksen muodostavat eräät valtatiet. Etelä-Karjalassa koros-
tuu  Salpausselkää seuraavan  ja  Vanhaa Ylisen Viipurintien linjausta noudat

-televan  valtatie  6:n  merkitys valtasuonena. Teiden rakentamisen  ja tienpidon 
 vaikutukset maisemaan ovat Kymenlaaksossa merkittävästi Etelä-Karjalaa 

laajemmat. Kymenlaaksossa tiheä tieverkko  on pirstonut  laajoja viljely-
maisemakokonaisuuksia  ja  muuttanut lukuisia kulttuuriympäristöjä erityi-
sesti maakunnan eteläosissa. Etelä-Karjalassa luonnon monimuotoisuus  ja 

 vaihtelevat pinnanmuodot hahmottuvat selvästi tiemaisemassa.  /4/ 
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Mikkelin lääni 

Vesistöt ovat pitkään Etelä-Savossa olleet tärkeitä liikkumisväyliä. Savon  tie-
verkon kehittyminen perustuu keskiaikaisen Suuren Savontien ympärille.  Tie 

 oli tärkeä yhdystie Länsi-Suomen  ja  Savon välillä. Alueen tiestö  on noudatel
-lut maisemarakennetta.  Vanhan tiestön suhde pienipiirteiseen maisemaan  on 

 onnistunut. Maisemallisesti edustavimmat tieosuudet sijoittuvatkin kulttuu-
riympäristöön  tai  maisemallisesti erikoiseen ympäristöön, kuten harjujaksoil

-le, druniliiniesiintymille tai kallioperän ruhjevyöhykkeille  ja  ovat usein van-
haa tienpohjaa noudattavia. 

Mikkelin läänin tiestö  on  yleisesti ottaen hyvin maisemarakenteeseen sopi-
vaa. Uudet pohjois-eteläsuunnassa kulkevat pääväylät  on  kuitenkin raken-
nettu jäykkälinjaisina piittaamatta maisemarakenteesta. Mikkelin läänin  pie-
nipiirteisessä maisemarakenteessa kovalinjaiset loivageometriset päätiet  eivät 
useinkaan pysty seuraamaan maastonmuotoja. Leikkauksia  ja pengerryksiä 

 on  mandotonta välttää. Tiejaksot, jotka kulkevat pääosin metsäisessä, havu-
puuvaltaisessa maastossa ovat maisemallisesti yksitoikkoisia. Saimaan rannat 

 ja järvinäkymät  ovat tärkeä  osa tieympäristön  maisemaa.  /3/  

Kuva  5:  Valtatien  14  linjaus myötäilee tiiviisti Punkaharjun muotoa, mutta silti 
suurimittakaavainen  tie on  muuttanut rantamaisemaa pysyvästi. 
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Keski-Suomen tiepiiri 

Keskisuomalainen tiestö  on  nuorta.  Se  kehittyi  1800-luvun teollistumisen 
myötä  ja  suurelta osin vasta tällä vuosisadalla. Vanhat keskisuomalaiset 
maantiet  on  tehty maisemarakenteen ehdoilla  ja  ne sopeutuvat kauniisti 
maastoon  ja  maisemiin. Maisemallisesti edustavimpia ovat Keski-Suomessa 
vanhat kulttuuri-  ja vesistöympäristöt  sekä useiden maisemakohteiden tuntu-
massa sijaitsevat tiet. Hyvin säilynyt tiestö  on  monilla alueilla keskeinen  osa 

 maisemaa. 

Uusien korkealuokkaisten teiden suuntauksessa ei ole enää pystytty hyödyn-
tämään keskisuomalaisen maiseman suuntauturteisuutta,  ja  valtaosa teistä  on 

 jouduttu linjaamaan poikkimaisemaan. Maastonmuotojen vastaisesti linja- 
tut  tiet rikkovat maisemakuvaa. Uusimpien tiehankkeiden yhteydessä  on 

 kuitenkin pyritty noudattamaan maiseman suurmuotoja. Vanhojen teiden 
parantaminen  ja  maankäytön muutokset ovat aiheuttaneet paikallisia  tie-
maisemavaurioita. /5/  

Kuva  6:  Sysmä-Luhanka  -tie  kulkee tyypillisesti keskisuomalaisessa pienipiirteisessä 
 ja  vaihtelevassa maisemassa. 



Yleisten teiden ympäristön tila  -  maisema 	 23  
TIESTÖN MAISEMALLISET LÄHTÖKOHDAT  

Kuopion lääni 

Savon tieverkko perustuu vesitieyhteyksien kehittymiseen. Vanhat tielinjauk
-set noudattelivat  pohjois-eteläsuuntaista maisemarakennetta kulkien harju- 

jaksoja pitkin  tai rantakeskeisesti.  Kuopio-keskeiseksi tieverkko alkoi kehittyä 
 jo  1700-luvulla. 

Nykyisenkin tieverkon kehittymiselle ovat maiseman järvisyys  ja rikkonai-
suus  antaneet rajansa. Pohjois-eteläsuuntainen päätie,  Vt  5,  seuraa Siiliijärvel

-tä lisalmeen  pitkää harjujaksoa. Poikittaisteistä monet johtavat kohti Kuo-
piota. Tieympäristön luonne vaihtelee läänin eri osissa,  ja  tiet  tall  oavat vathte-
levia  kuvia maisemasta. Asumattomilla seuduilla tiemaisema  on  metsäistä  ja 

 melko yksipuolista. Tiejaksoja, jotka  on linjattu  hyvin  ja  joilta avautuu moni-
puolisia näkymiä,  on  tasaisesti  ympan..äniä  etenkin alempiluokkaisilla teil-
lä. Maisemallisesti arvokkaita teitä löytyy kulttuurimaisema-alueilla sekä 
vanhojen teiden että uusien linjausten joukosta. Ongelmallisia tiejaksoja  on 
valtateilä,  jotka  on linjattu  jäykästi  ja maisemarakenteen  vastaisesti. Lisäksi 
ne kulkevat pääosin metsäisessä, tilallisesti suijetussa ympäristössä.  /9/ 
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Pohjois-Karjalan lääni 

Vanhat tiet seurailevat maisemarakenteen suuntautuneisuutta  ja  kulkevat 
vaaran laelta toiselle. Vanhoja tienpohjia  on  säilynyt valtakunnallisesti  arvok-
kaila  maisema-alueilla  ja kulttuuriympäristöissä.  Pohjois-Karjalassa myös 
kanava-  ja teollisuusrakentaminen  ovat synnyttäneet tieyhteyksiä  ja  varhai-
sen liikenteen luomia paikkoja. 

Pohjois-Karjalan tieverkolle  on  tunnusomaista suuntautuneisuus etelästä 
pohjoiseen. Länsi-itä suuntaiset poikittaisyhteydet ovat heikot. Joensuu  on 

 selkeä maisemallinen  ja liikenteeffinen solmukohta.  Pohjois-Karjalan maise-
ma  ja tiemaisema  eroavat läntisestä  ja  eteläisestä Suomesta huomattavasti 
laajojen erämaiden  ja  vähäisten kulttuurimaisema-alueiden vuoksi. Alueen 
tiestö sijaitsee pääosin asumattomilla seuduilla  tai  haja-asutusalueella. Läänin 
tiemaisema kuvastaa hyvin maisemamaakuntien ominaispiirteitä  ja  vaihtele-
vaa luonnonmaisemaa. Kauniit tiejaksot hyödyntävät maisemarakennetta  ja 

 maiseman luontaista rytmiä. Yksitoikkoisimmat  tie  osuvat alueffle, joissa mai-
sema-arvoja  on  ennestäänkin vähän. Tyypillistä läänin tieverkolle  on päälii-
kennevirtojen  siirtyminen paikasta toiseen, mikä  on  samalla aiheuttanut lii-
kennereitin varteen syntyneiden keskustojen siirtymistä. Ohikulkuteiden  ye-
tovoima on  useissa paikoissa hajottanut keskustarakennetta.  /10  

Kuva  7:  Kiteenlanden  maisema-alueelta  on  pitkät näkymät kaukomaisemaan. 
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Oulun tiepiiri 

Päakulkureitteinä  sisämaahan toimivat aina  1900-luvun alkuun saakka monet 
joet  ja vesistäreitit,  joiden varsifia asutus  ja  tietkin alkuaan sijaitsivat. Meri 
toimi rannikolla sijainneiden asutusten yhdistäjänä. Vanhimpia pääliikenne-
reittejä oli Pohjanmaan rantatie. Oulun tiepiirin alueen tiestö  on  kehittynyt 
voimakkaasti  1930-50-luvulla. Tiestö noudattaa aikansa suunnitteluihanteita 
raa'an suoraviivaisena. Tiepiirin yleisten teiden pääosa sijoittuu asutuiinmille 
seuduille Pohjanmaan jokilaaksojen tuntumaan. Maisemallisesti mielenkiin-
toisimmat  ja kulttuurivaikutteisimmat  seudut ovat Oulun läänin länsiosan 
viljellyissä jokilaaksoissa. Vaaramaisemaan teiden geometria sopii hyvin, 
mutta Suomenselän suomaastossa teiden linjaus  on  suoraa  ja  yksitoikkoista. 

Tasaisessa avoimessa maisemassa ongelmana  on  linjausta useammin tien 
tasaus, joka nostaa tien ympäröivän maiseman yläpuolelle. Nevat  ja rämeet 

 ovat tieympäristön kohokohtia.  /7/ 

__ 	-J  

Kuva  8:  Oulun tiepiirin itäinen  osa  on suurimuotoista vaaramaiseinaa. Leipivaaralta 
laskeuduttaessa  avautuu tielle upeat näkymät. 





Yleisten teiden ympäristön tila  -  maisema 	 27 
TIESTÖN MAISEMALLISET LÄHTÖKOHDAT  

Lapin tiepiiri 

Lapin  tiestö  on  muuhun Suomeen verrattuna syntynyt  varsin  myöhään;  en-
sinimäiset  maantiet rakennettiin vasta  1800-luvun lopulla. Talviteillä oli poh-
joisimman Suomen tiettömien erämaiden asukkaille pitkään suuri merkitys. 
Talvireittejä käytettiin talvisin poro-  ja hevosteinä,  kesäisin vene-  ja jalkapol-
kureitteinä.  

Lapin  nykyinen tieverkko  on  peräisin  sodan  jälkeiseltä jälleenrakennuskau
-delta.  Ajan suunnittelutyylin mukaan teiden linjaus  on  jäykkää  ja  suoravii-

vaista. Samalla myös teiden tasaus  on  korkea. Teiden sopeutuminen suur- 
maisemaan  on  kuitenkin suhteellisen hyvä. Kylien  ja  taajamien läpi tiet kulke-
vat hallitsevina  ja  irrallisina ympäristöstään. Kulttuurimaisemien vanha kylä- 
tiestö sopii kauniisti maisemaan.  /6/  

Kuva  10:  Lltsjoen  laakson voimakas piirteisessä maastossa tiemaisema  on  jylhä  ja 
 vaihteleva. 
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Pohjanmaa 
Tasaisia lakeuksia leimaavat 
peltolaaksot  ja  niiden väliset 
metsä-  ja suoalueet.  Yleisten 
teiden pääosa sijoittuu asu-
tuimmille seuduille jokilaakso-
jen tuntumaan. Päätiestö nou-
dattaa maisemassa aikansa 
suunnitteluihanteita raaan 
suoraviivaisena. 

Etelä  Suomi  
Vaihtelevaa  ja pienipiirteistä 
maisemarakennetta  vastaan 
kulkee paljon pääteitä. Kult-
tuurivaikutus maisemassa  on 

 voimakas. Alueen  raskas ja  ti-
heä tieverkko  on  monin pai-
koin muuttanut maisemaku-
vaa. 

Lappi 
Maisemaa luonnehtivat suur-
piirteiset  ja  jyrkät pirinanmuo

-dot  ja  karu luonto. Tieverkko  ja 
 asutus  on  harvaa. Linjaukset 

ovat jäykkiä, mutta sopivat 
yleensä maiseman suurpiirtei-
seen muotoon. 

Vaara-Suomi  
Teiden geometria sopii hyvin 
pitkäaaltoiseen  ja loivaan vaa-
ramaisemaan.  Alueen tiemai-
sema  on  metsäistä, mutta tiet 
kuvastavat hyvin vaihtelevaa 
luonnonmaisemaa. 

Järvi-Suomi  
Pienipiirteinen maastonmuo-
dosto,  harjut, metsäisyys  ja 

 vesistöjen runsaus leimaavat 
maisemaa. Alempiluokkainen 
tiestö  on  hyvin maisemara-
kenteeseen sopivaa. Uudet 
pohjois-etelä-suunnassa kul-
kevat pääväylät  on  rakennettu 
jäykkälinjaisiksi,  

Kuva  11:  Tiestön suhde maisemaan  ja  erityispiirteet suurinaisema-alueittain.  /1/ 
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3  ARVOKAS  TIEMAISEMA  

3 .1 	Arvoalueet  yleisen tieverkon vaikutuspiirissä  

Tiepiirien  selvityksiin  on  kerätty tiedot maisemallisista arvokohteista. Pääläh-
teenä  on  käytetty ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän -julkaisua 

 /18/.  Joissakin selvityksissä  on  poimittu kaildd tiestön läheisyydessä sijaitse-
vat kohteet valtakunnallisista paikaffisesti arvokkaisiin kohteisiin, kun taas 
jossakin  on  esitetty  vain  koko  seudun valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 
riippumatta siitä, kuinka ne sijoittuvat tieverkkoon nähden. Yhteenvetoa  han-
kaloittavat  selvitysten erilaiset arvokohteiden luokittelutavat, koska joissain 
selvityksissä, luonto-  ja kulttuurihistoriaosuudet  ovat samassa raportissa 
maisemaselvityksen kanssa. 

Maisemaffisten arvoalueiden sijoitturnisessa tiestöön  nähden  on  eroja. Etelä- 
Suomessa tiestön läheisyyteen sijoittuu huomattavasti enemmän arvoalueita 
kuin Pohjois-Suomessa. Etelärannikolla  ja koko  Uudellamaalla, Etelä-Hä-
meessä  ja  Kymenlaaksossa arvokohteiden tiheys  on  muuta maata suurempi. 
Tämä selittyy osin Etelä-Suomen muuta maata tiheämmällä tieverkostolla, 
mutta myös pidemmällä kulttuurivaikutuksella, jonka ansiosta kulttuuri-
maisemakokonaisuuksia löytyy muuta Suomea tiheänunin. Järvi-Suomen 
alueella tiestöön liittyviä arvokkaita maisema-alueita  on  huomattavan vähän 
verrattuna muihin alueisiin Suomen eteläosassa.  Taman voisi ajatella johtu-
van siitä, että Järvi-Suomessa perinteiset liikenneväylät ovat olleet vesireitte

-jä,  eikä uusia pääteitä ole rakennettu myötäilemään kulttuurimaisemia siten 
kuin vanhat tiet myötäilivät. Esimerkiksi Lapissa, jossa kulttuurin vaikutus 
maisemaan  on  vähäinen, myötäilee tiestö samoja alueita, joille perinteinen 
asutus  on  sijoittunut. Näin valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita si-
joittuu Lapissa runsaasti tiestön yhteyteen. Vaara-Suomessa pätee sama sään-
tö kuin Lapissa. Vaarojen perinteinen lakiasutus, joka muodosti vanhan lii-
kenneverkon kiintopisteet, luo samalla arvokasta maisemaa. Nykyinen  pää- 
tiestö tosin kiertää kauempaa nämä arvokkaat maisemakokonaisuudet. Poh-
janmaalla arvokkaat maisema-alueet sijoittuvat luode-kaakko -suuntaisiin 
pitkiin jokilaaksoihin, joita vastaan nykyinen tiestö kulkee.  

3 .2  Yleinen tieverkko  ja  maiseman arvot 

Suomen tieverkon maisemallisia arvoja voidaan tarkastella suurmaisema-
alueittain. Etelä-Suomen, Järvi-Suomen, Vaara-Suomen, Pohjanmaan  ja  Lapin 
maisemaffiset  ominaispiirteet kuvastavat tiestön maisemallisina erityispiir-
teinä  ja säilytettävinä  ominaisuuksina. 
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Etelä-Suomi  

Etelä-Suomen suurmaisema-alueelle sijoittuvat Uudenmaan  ja  Turun tiepiirit 
sekä osin Kymen lääni. Etelä-Suomen arvokkaiden maisema-alueiden enem-
mistö edustaa jokilaaksojen kulttuurimaisemaa. Jokilaaksot ovat kulttuuri-
maisemakokonaisuuksia, joissa lähes kaikki vanhat tiet ovat maisemallisesti 
arvokkaita. Jokilaaksot kulttuurimaisemineen ovat tiestön solmukohtia.  Par

-haimniillaan  tiet sijoittuvat maiseman reunavyöhykkeisiin, joista avautuu 
laajoja näkymiä sekä maisemaan että tien suuntaisesti. Tiestön maisemalliset 
arvot perustuvat laajoihin, vaihteleviin viljelymaisemiin  ja jokinäkymiln, 
kulttuurikasvillisuuteen ja  perinteiseen rakennuskantaan, järvi-  ja  kylä- 
maisemiin sekä rannilckoseudun sisäsaaristomaisemaan. Näitä arvoja omaa-
va  tiestö sopisi hyvin maisematiestöksi. Parasta maisemanhoitoa näille teille 

 on  nykyisten maisema-arvojen vaaliminen  ja  radikaalien toimenpiteiden  valt-
täminen.  /12, 14/  

Turun tiepiirissä lähes kaikille valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueil-
le sijoittuu valta-  ja kantatietä  sekä muuta päätiestöä.  1950-60-lukujen suun-
nittelutyylin mukaiset linjaukset ovat jäykkiä  ja  suoria,  ja  sopivat huonosti 
herkkään, pienipiirteiseen maisemaan. Alueen viljelymaisema  on  kuitenkin 
melko suurpiirteistä, jolloin  tie  ja  maisema eivät ole suuresti ristiriidassa 
keskenään.  /12/  

Uudellamaalla päätiestöä sijoittuu neljälle valtakunnallisesti arvokkaalle mai-
sema-alueelle. Kymen läänissä valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuri-
maisemia sivuavat yleiset tiet ovat pääosin maanteitä  ja paikallisteitä. Arvok-
kailla  maisema-alueilla tiestö noudattelee vanhoja tienpohjia,  ja  sopii siten 
hyvin niin kooltaan kuin geometrialtaan maisemarakenteeseen. Tiemaiseman 
ongelmakohtia  on  vähän, ne ovat yleensä paikallisia  ja  johtuvat tavallisimmin 
uusien rakennustoimenpiteiden riittämättömastä maisemoinnista. Tyypillisiä 
kohteita ovat siltojen penkereet, kevyenliikenteenväylien ympäristöt  ja  eräät 
taajamien  ja  kylien sisääntulotiet. Arvokkaiksi luokitelluissa kirkonkylissä 
tien osuus taajamakuvassa  on  merkittävä. Tiestö  on  näissä kylissä säilynyt 
pienipiirteisenä. Maiseman arvon kannalta  on  tärkeää kiinnittää huomiota 
teiden luonteen säilyttämiseen.  /4,14/  

Maiseman kannalta  on  ongelmaffista  se,  että perusparannettaessa vanhoja 
teitä niihin lisätään päälle uusia rakennekerroksia  ja pienipiirteiset  mutkat 
oikaistaan. Korkeat penkereet saattavat hain.maisemakuvaa,  ja pienien  piir-
teiden oikominen  vie  tielinjalta  herkkyyden. Avarissa jokilaaksoissa tiestö 
sopeutuu suurmaisemaan suhteeffisen ongelmattomasti, mutta kapeammissa 

 tie  katkaisee laakson jatkuvuuden. Päätiet leikkaavat tilusrajojen ruudukkoon 
kehittynyttä kylätieverkostoa, jopa puukujanteita. Pensoittuneet tiepenkereet 
sulkevat tärkeitä näkymiä  ja  saavat tiemiljöön näyttämään hoitamattomalta. 
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Tielläliikkujalle  ovat tärkeitä avoimet, pitkät näkymät maiseman arvopaikoil
-la.  Uusi tienvarsirakentarninen, kuten teollisuusrakennukset  ja  huoltoasemat, 

 on  kulttuuriympäristössä  häiritsevää  ja tukkii  avointa maisematilaa. Erityi-
sesti liittymäalueiden kaupallistumiseen olisi suhtauduttava kriittisesti.  /12, 
14/  

Kuva  13:  Rehevä kulttuurikasvillisuus  on  arvokas maiseinatekijä Etelä-Suomen 
vanhojen tielinjojen varsilla. 

Järvi-Suomi 

J•• -Suomen alueelle sijoittuvat Hämeen  ja  Keski-Suomen tiepiirit sekä  osa 
 Kaakkois-Suomen  ja  Savo-Karjalan tiepiirejä. Valtakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet ovat perinteisiin kyliin liittyvää kulttuurimaisemaa  tai  har-
juThin ja  vesistöihin liittyvää luonnonmaisemaa. Hämeessä kulttuurivaikut-
teisuus näkyy tiemaisemissa voimakkaammin kuin itäisessä Järvi-Suomessa. 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sijoittuvat yleensä hieman si-
vuun päätiestöstä. Valtaosa kaikista kulttuurimaisemakohteista sijoittuu 
maanteiden  ja paikallisteiden  varteen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
ympäristöjä sijaitsee erityisesti kuntien  ja  kaupunkien keskustojen läpi kulke-
vien teiden varsifia. Myös nämä kohteet sijoittuvat pääasiallisesti alempiluok-
kaisten teiden varrelle. 
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Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sijoittuva alempiluokkainen 
tiestö sopii hyvin ympäristöönsä. Hitaasti kehittyneet vanhat tieosuudet ovat 
keskeinen  osa  maisemaa  ja  säilyttäneet maisemalliset arvot hyvin. Hämeen 
tiepiirissä  on  runsaasti historiallista tiestöä: Hämeen Härkätie, Ylinen Viipu-
rintie, Kyröskankaan  tie,  Suuri Savontie sekä Mentie.  /2/  Arvokkailla  maise-
ma-alueilla sijaitsevien teiden lisäksi edustavia ovat tiet, joiden vaikutuspii-
rissä  on  runsaasti pienmaisemia. Pienmaisemat ovat Järvi-Suomelle ominai-
sia koski-, haiju-  ja  kulttuurimaisemia. Maisematiet edustavat pääosin maa- 
kunnalle tyypillisiä mäki-  ja järvimaisemia.  /5/  

Kuva  14:  Vesistönäkymät  ovat tiemaiseinan hienointa antia Järvi-Suomessa. Kuvas-
sa näkymä Vuoksensalmen sillalta Päijänteelle. 

Arvokkaita maisema-alueita pahoin pirstovia uusia pääväyliä Järvi-Suomes-
sa  on  suhteeffisen  vähän. Uudet tiet ovat joskus aiheuttaneet arvokkailla 
maisema-alueilla ristiriitoja. Nämä ristiriidat liittyvät pääteiden jäykkään 
geometriaan  ja  suureen mittakaavaan. Arvokkaiksi luokitellut maisema-alu-
eet  ja maisemanähtävyydet  luovat kaivattuja kohokohtia  ja  avaavat näkymiä 
päätiestön metsälseen maisemaan. Ongelmana  on  tienvarsien hoitamaton  ja 
pensoittunut  ilme arvokkaiden maisemien kohdalla.  /3,5/  

Teiden rakentaminen  ja tienpito  vaikuttaa kulttuuriympäristäjen tilaan  ja 
 arvoon. Maisemallisia ongelmakohtia  ja  -osuuksia  on  perusparannetuilla  tie

-jaksoilla,  joiden ympäristö  on  muuttunut alkuperäisestä. Arvokkaiden, van-
hojen tiemaisemien kannalta  on  tärkeää suojella maisemaa, säilyttää  tie 

 yleisenä tienä  ja  tehdä kunnostustyot hienovaraisesti säilyttäen tien alkupe-
räirten linjaus, tasaus  ja poikkileikkaus.  /4/  
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Vaara-Suomi  

Vaara-Suomen suurmaisema-alueeseen kuuluvat Oulun tiepiirin itäinen  osa 
 sekä  Savo-Karjalan tiepiiristä Pohjois-Karjalan lääni  ja  Kuopion läänin itäosa. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat ovat useimmin pieniä kyläkokonai-
suuksia. Kylät ovat joko vaaranlakiasutusta  tai rantakyliä. Arvokkaifla  maise-
ma-alueilla kulkevat tiet ovat pääosin maanteitä  ja paikallisteitä. Arvokkaista 

 maisema-alueista  vain  harvat  sijoittuvat päätiestön varrelle. 

Vanhat, sorapintaiset tiet ovat tärkeä  osa  maisema-alueiden kokonaisuutta. 
Ne noudattelevat kauniisti maastonmuotoja. Vanhoille tienpohjffle paranne

-tat, korkealuokkaisemmat  tiet ovat onnistuneita  ja  sitoutuvat hyvin maisema- 
rakenteeseen. Niiden heikkona kohtana ovat tien geometrian karkeat oi-
kaisut, jotka häiritsevät maisemakuvaa. Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuu-
riympäristöt sijoittuvat suurimmalta osin teiden varsille, joskin harvemmin 
pääteiden yhteyteen. Kulttuuriympäristöjä ovat kanava-, koski-  tai jokimil-
jööt, rautatieympäristöt,  vanhat tieosuudet  tai  perinteiset miljöökokonaisuu

-det. Tiemaiseman  kannalta keskeisimpiä ovat kirkkoympäristöt, vanhat 
maantiet  ja kylamil..t,  jotka metsäisessä tieympäristössä ovat tärkeitä  ja 

 vaihtelua tuovia etappeja. Tiemaiseman kohokohtina ovat myös upeat vaa-
ranäkymät.  /10/  

Kuva  15: Saarion  arvokas maisema-alue  on vaaranrinnekylän  kulttuurimaisemaa. 

Vanhan kylätien parantaminen  ja  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  on 
 paikoin nostanut tien tasauksen korkealle  ja pirstonut  pahoin perinteistä 

miljöötä. Uusien maanteiden ongelmana  on  tienvarsien pensoittuminen  ja 



Yleisten teiden ympäristön tila - maisema 	 35  
ARVOKAS TIEMAISEMA 

näkymien umpeutuminen sekä geometrian jäykkyys. Arvokkailla maisema-
alueffla tienvarsien maisemanhoidon, kuten pensaikon raivaamisen  ja luiski

-en hoitotavan  merkitys korostuu. Karussa ympäristössä kulkevifia uusilla 
teillä ongelmana ovat tien nurmetetut luiskat, jotka eivät sovi ympäristöönsä.  
/7/  

Pohjanmaa 

Pohjanmaan suurmaisema-alueeseen kuuluvat Vaasan tiepiiri sekä Oulun 
tiepiirin länsiosa. Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaat maisemakokonai-
suudet ovat suurimmaksi osaksi laajoja viljelyalueita. Lähes kaikille valtakun-
naffisesti arvokkaille maisema-alueille sijoittuu valta-  ja kantatietä  sekä muu-
ta päätiestöä. Eniten maisemallisesti arvokkaita jaksoja  on alempiluokkaisilla 

 teillä. 

Valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla olevat alkuperäiset tiet ovat 
alueen luonnetta kuvastavia  ja  sijaitsevat perinteisillä paikoillaan asutuksia  ja 

 kyliä sivuten. Hoidettu tienvarsien kasvillisuus  ja  hyvin säilynyt puusto vai-
kuttavat positiivisesti maisemakuvaan. Uudet tiet ovat luonteeltaan ohitustei

-tä,  ja  leikkaavat maisemarakennetta usein maisemakuvaan sopimattomilta 
paikoilta. Laajoffia jokilaaksojen maisema-alueilla nämä jäykät  ja  suorat tiet 
tuovat merkittävän muutoksen maisemakuvaan korkeiden penkereidensä 
vuoksi.  

Kuva  16:  Pohjanmaan jokilaaksoissa perinteinen asutus  ja  tiestö sijoittuu joki varsille.  
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Tienvarsien pensoittuminen estää näkymiä tasaisessa maisemassa  ja  vaikeut-
taa lakeuden hahinottamista. Arvokkailla maisema-alueilla vanhan kylätien 
parantaminen  ja  kevyen liikenteen väylän rakentaminen  on  paikoin nostanut 
tien tasauksen korkealle  ja pirstonut  perinteistä miljöötä. Myös joitakin kylien 
kulttuurimaisemia vaivaa pensoittuminen.  /7/  

Lappi  

Lapin tiepiirissä  valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  ja  kohteet ovat 
jokilaaksojen kulttuurimaisemia, tunturimaisemia  tai  perinteisiä kylämiljöitä 
ympäristöineen. Päätiestö myötäilee arvokkaiden jokilaaksojen reunoja, joista 
avautuu Menoja näkymiä Lapissa suhteellisen vähälukuisiin kulttuuri- 
maisemiin. Lisäksi useita arvokkaita tunturimaisemia sijoittuu päätiestön lä-
heisyyteen. Suurimuotoisessa  ja jyrkkäpiirteisessä  maisemassa avautuu  ties-
tölle  vaikuttavia kaukonäkymiä. Tiemaiseman kohokohdat ovat Lapissa 
luontopainotteisia: tunturit, suot  ja vesistömaisemat.  Harvaan asutussa lää-
nissä kylät  ja  muut asutuskeskittymät tuovat tervetullutta vaihtelua pitkiin 
metsäisiin osuuksiin. 

Perinteinen kylästä kylään vievä tiestö sopeutuu pienipiirteisyydessään kau-
niisti maisemaan. Uuden päätiestön maisemaan sopeutuminen vaihtelee. 
Useat tiet  on  joustavasti suunnattu,  ja  ne sopeutuvat hyvin suurmaiseman 
vaihteleviin  ja jyrkkäpiirteisiin  muotoihin. Ongelmallisimpia ovat leveät  ja 

 hallitsevat tiet, jotka kulkevat korkeilla penkereillä.  On  myös valtateitä, jotka 
sopeutuvat hyvin pienipiirteiseen kylämaisemaan. Muutamien kylien koh-
dalla häiritsee kevyen liikenteen väylän välikaistojen muotoilu ojiksi.  /6/  

Kuva  17:  Tenojoen  tie  kulkee upean jyihissä  ja karuissa  maisemissa. 
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4  TIEMAISEMAN  ONGELMAT  

4 .1 	Ongelmien painottuminen eri osissa maata 

Maiseman  ja  tieverkon suhteessa toistuvat  koko  maassa samat perusasetel
-mat  ja  ongelmat, mutta ne painottuvat eri tavoin eri osissa maata. Maisema- 

alueiden luonne heijastuu selvästi myös ongelmien painottumisessa.  Koko 
 maassa eniten ongelmia esiintyy korkealuokkaisilla pääteillä kuten valta-  ja 

kantateillä.  Näillä ongelmat liittyvät suurelta osin mittakaavallisiin ristiriitoi-
hin ympäröivän maiseman kanssa kuten jäykkään linjaukseen, korkeaan  ta-
saukseen,  leveään poikkileikkaukseen sekä karkeaan tieympäristön käsitte-
lyyn. Suuri  osa päätiestöstämme  rakennettiin  tai  suunniteltiin  1950-60-luvuil-
la. Ongelmat korreloivatkin selvästi kyseisen tien rakennus-  ja  suunnittelu- 
ajankohdan kanssa.  1950-60-luvun jäykät  ja  suoraviivaiset tiet, jotka rakennet-
tiin maisemarakenteesta piittaamatta, ovat edelleen maisemakuvallisesti  on-
gelmallisimpia.  

Etelä-Suomen tiepiireissä korostuvat kulttuurimaiseman säilyttäminen, ar-
vokkaan kasvillisuuden säästäminen sekä tien  ja maisemarakenteen  mitta-
kaavalliset ristiriidat. Ongelmallisimpia ovat korkealuokkaisten teiden jaksot, 
jotka sijoittuvat rakennettuun ympäristöön maankäytöltään sekaville alueffle. 
Näillä teillä korostuu myös tieympäristön heikko hoitotaso  ja  yksitoikkoinen 
ilme. Uudellamaalla tiemaiseman ongelmia esiintyy tien  ja pienipiirteisen 
maisemarakenteen  suhteessa, tieympäristön muotoilussa  ja sovittamisessa 

 kulttuurimaisemaan. Maisemallisesti ongelmallisia tiejaksoja löytyy eniten 
pääkaupunkiseudun tuntumasta.  /14/  Turun tiepiirissä ongelmat liittyvät 
suurelta osin kulttuurimaisemien  ja  uusien tielinjausten väliseen ristiriitaan. 
Päätiet, jotka ovat suurimmaksi osaksi  50-60-luvuilta, eivät sitoudu arvokkai

-sun kulttuurimaisemiin.  Kymenlaaksossa tiheä tieverkko  on pirstonut  laajoja 
viljelymaisemakokonaisuuksia  ja  erityisesti maakunnan eteläosissa muutta-
nut lukuisia kulttuuriympäristöjä.  /12/ 

J••-Suomessa ongelmat liittyvät suurelta osin jäykkälinjaisten, korkealuok-
kaisten teiden  ja  maiseman suhteeseen sekä tiemaiseman yksitoikkoisuuteen 

 ja jäsentymättömyyteen. Pääteiden jäykähkö geometria  ei taivu pienipiirtei
-seen  maisemaan. Korkealuokkaisten teiden suunnittelussa ei ole pystytty 

hyödyntämään  J•  -Suomelle tyypillistä maaston suuntautuneisuutta kaa
-kosta  luoteeseen, vaan tiet  on  usein linjattu poikittain maisemarakennetta 

vastaan. Vaikka maiseman pääpiirteet säilyisivätkin, teiden pitkät suorat  lm-

jaukset,  korkeat penkereet  ja syvät  leikkaukset atheuttavat lähiinaisemaari 
vaurioita, kun tielinjaa ei ole pystytty sovittamaan maastonmuotoihin.  Tie- 
ympäristön yksitoikkoisuus  ja  näkymien puuttuminen  on  ongelma monin 
paikoin asumattomissa maisemissa. Vesistöjä ei myöskään ole riittävästi hyö-
dyrinetty tuomaan tiemaisemaan vaihtelua.  Ranta-alueita  ja maanvilje-
lysaluetta sivuavilla  teillä ongelmana  on pusikoituminen  ja  näkymien  um-
peutuininen. /3,9/ 
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Itä-  ja  Pohjois-Suomessa yleisimpiä ongelmia ovat tiemaiseman yksitoikkoi-
suus sekä tienvarsien pensoittuminen  ja  näkymien umpeenkasvu. Pitkillä 
puustoisila tiejaksoila tieympäristöä  on  vaikea kehittää mielenkiintoiseksi. 
Maiseman arvoalueet sijaitsevat usein kaukana päätiestä, minkä vuoksi arvo- 
alueiden tiemaisemat jäävät ohikulkijalta huomaamatta.  /10/  Selvityksissä 
esiin tulleet ongelmat juontavat tavallisimmin juurensa tien maisemaan sijoit-
tamisessa tehdyistä virheistä. Etelä-Suomessa sisääntulojaksot keskustoihin  ja 
keskustojen ohikulkujaksot  ovat maisemaffisesti ongelmallisia. Pohjanmaalla 
ongelmallisia teitä ovat ennenkaikkea pitkät suorat tiet suurpiirteisessä, tasai-
sessa maisemarakenteessa. Ongelmana  on  maisemakuvan kannalta linjausta 
useammin korkea tasaus.  /7/  

Etelä-Lapin  loivassa  ja suurimuotoisessa  maisemassa, lukuunottamatta asu-
tuimpia seutuja kuten jokivarsia,  on  ongelmana tiemaisemien yksitoikkoi-
suus. Tätä ongelmaa esiintyy erityisesti valta-  ja kantateillä.  Kylien  ja  taajami-
en sisääntulo-  ja läpikulkujaksoilla  on  ongelmana tien hallitsevuus  ja tieym-
päristön  sekava  ja huolittelematon  ilme. Kulttuurimaisemia vaivaa umpeen- 
kasvu sekä tienvarsien pusikoituminen. Levähdysalueita  on  liian vähän tär-
keillä matkailuteillä, niillä  on  heikko viimeistelytaso  ja maisemaffisia  mandol-
lisuuksia  on  jätetty käyttämättä.  /6/  

Lappi 
Etelä-Lapissa  on  ongelmana 

 tiemaisemien  yksitoikkoisuus. 
Kylien  ja  taajamien sisääntu-
lo-  ja  läpikulkujaksoilla  ongel-
mana  on  tien  hallitsevuus  ja 

 tieympäristön  sekava  ja  huo-
littelematon  ilme. Kulttuuri-
maisemia vaivaa  umpeutumi-
nen  sekä  tievarsien pusikoitu

-minen.  

Pohjanmaa 
Ongelmallisia teitä ovat pitkät, 
yksitoikkoiset suorat  suurpiir-
teisessä,  tasaisessa  maise-
marakenteessa.  Ongelmana 

 on  maisemakuvan kannalta 
linjausta useammin korkea ta-
saus. 

Etelä  Suomi  
Ongelmat liittyvät kulttuuri-
maiseman  ja  -ympäristäjen 

 säilyttämiseen sekä tien  ja 
 maisemarakenteen mittakaa-

vallisiin nstiriitoihin.  Tiheä  tie-
verkko, erityisesti  päätiet  ovat 

 pirstoneet  kulttuurimaisema- 
kokonaisuuksia. Sisääntulo- 
jaksot  keskustoihin  ja  keskus

-tojen ohikulkujaksot  ovat mai-
semallisesti ongelmallisia. 

Vaara-Suomi  
Yleisimpiä ongelmia ovat  tie- 
maiseman yksitoikkoisuus 
sekä tienvarsien  pensoittumi-
nen  ja  näkymien  umpeutumi-
nen.  Pitkillä  puustoisilla tiejak

-soilla  asumattomilla  alueilla 
 tieympänstöä  on  vaikea kehit-

tää mielenkiintoiseksi. 

Järvi-Suomi  
Pääteiden jäykähkä geomet-
na  ei taivu  pienipiirteiseen 

 maisemaan.  Tieympäristön 
 yksitoikkoisuus  ja  näkymien 

puuttuminen  on  ongelma. Ve-
sistöjä ei ole riittävästi hyö-
dynnetty tuomaan  tie- 
maisemaan vaihtelua. Tien-
varsien  pensoittuminen  ja  nä-
kymien  umpeutuminen  on  on-
gelmana  ranta- ja  maanvilje-
lysalueilla.  

Kuva  18:  Tiemaiseman  ongelmien painottuminen eri osissa maata.  
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4 .2  Keskeiset  ongelmaryhmät tiemaisemassa 

 4 .2 .1  Tiet kulttuurimaisemassa  

Ympäristöltääri  rikkaat  ja  monipuoliset kulttuuriympäristöt ovat maisema-
alueidensa kohokohtia, mutta ne ovat samalla herkkiä  ja  haavoittuvaisia ui-
koapäin tuleville muutoksille. Kulttuurimaiseman  ja  tiestön väliset ristiriidat 
keskittyvät suurelta osin Etelä-Suomeen, jossa kulttuurimaisemaa  on  teiden 
läheisyydessä eniten suhteessa muuhun maahan. Uusien teiden rakentami-
nen  on  vaikuttanut moniin kulttuurimaisemakokonaisuuksiin pirstovasti  ja 
alistavasti. Kulttuurimaisemiin  sijoittuu erilaista tiestöä. Vanhat, perinteisille 
paikoilleen sijoittuvat alkuperäisen ilmeensä säilyttäneet tiet sopivat ympä-
ristöönsä  ja  kuuluvat kulttuurimaisemaan  sen erottamattomana  osana.  

Kuva  19:  Suoraviivainen  tie  vaikuttaa raskaalta herkassä kulttuurimiljöössä. 

Perinteisten teiden geometria  on  muuttunut perusparannuksen yhteydessä. 
Näin ovat syntyneet kylien läpi johdetut suhteettoman suuriksi  ja sujuviksi 
mitoitetut, ja  siten ympäristöä  ja  maisemaa alistavat tiet. Teiden perusparan-
nukset tuottavat tielinjojen oikomista, teiden tasauksen nostamista, kaffioleik-
kauksia, näkymäleikkauksia  ja kevyenliikenteen  väylien karkeaa muotoilua 

 ja  vaikuttavat siten kielteisesti alkuperäiseen maisemakuvaan. Teillä, joiden 
linjausta  on  oijottu,  ja  uusi tielinja rakennettu vanhan linjauksen tienoille, 
vanha tieura  on  usein jäänyt maisemoimatta. Vanhojen yhteyksien linjoille 
parannetut nykyiset päätiet ovat usein uusia linjauksia parempia sekä rytmil-
tään että näkymiltään, mutta aiheuttavat itsessään ympäristölleen hain .tä. 
/12/  Ongelmallisimpia  ovat nopeasti  ja  rajusti muuttuneet tiejaksot, joissa 
tiensuunnittelu ei pohjaudu luonto-  ja kulttuuriarvoihin  eikä liity kokonais-
valtaiseen maankäytön suunnitteluun.  /2/  
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Uudet tielinjaukset kuittuurimaisemassa eivät yleensä noudata maisemara-
kennetta  ja  maiseman tilanmuodostusta, vaan kulkevat irraffisena  ja geomet-
rialtaan  jäykkänä alueen läpi. Etelä-Suomen kaupunkien lähellä kulttuuri-
maisemat ovat murentumassa raskaiden ohikulku-  ja kehätiejärjestelyjen ja 

 niihin liittyvien toimintojen vaikutuksesta. Teiden vanavedessä seuraavat 
liittymien läheisyyteet nousevat marketit, huoltoasemat, ym. rakennukset, 
jotka tehokkaasti tuhoavat kulttuurimaiseman perinteisen ilmeen.  /14/  

Kuva  20:  Vanhan tien tasausta  on  nostettu, jolloin tien pienipiirteisyys  on  kadonnut 
 ja  lähimmät rakennukset jääneet kuoppaan.  

4 .2 .2  Kaupunkien  ja  taajamien  sisääntulojaksojen  ilme 

Lähes kaikissa tiepiireissä tiemaiseman ongelmana ovat kaupunkien  ja  taaja-
mien sisääntulojaksot. Kaupunkien  ja  suurien taajamien läheisyydessä ohi-
kulkuteiden luonnetta leimaavat teoffisuusalueet. Tieympäristö  on  yksitoik-
koista takapihaa. Tähän liittyy maisemaan sopimatonta rakentamista  ja varas-
toalueita  taajamien liepeillä. Teollisuusrakennukset, huoltoasemat, suuret 
mainoskyltit  ja  yksittäiset asuinrakennukset luovat sekavaa maisemakuvaa, 

 ja  ovat hahmoton reuna-alue taajamalle. Taajaman mittakaavan kanssa risti-
riidassa olevat suuret tiejäijestelyt atheuttavat selkiytymättömyyttä  ja  taaja-
marakenteen  haj oamista. 
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Kuva  21:  Sisääntuloväylän ilme  on teollisuuskatumainen  ja  avara. 

Sisääntuloteiden tietekniset  ratkaisut eivät tue vaikutelmaa asutuskeskuksen 
lähestymisestä. Kaupunkien  ja  taajamien sisääntuloväylillä tien tasaus  on 

 korkealla,  ja  tie  hallitsee maisemaa.  Tien  leveä poikkileikkaus, laajat risteys- 
alueet  ja eritasoliittymät,  tien korkea tasaus  ja tieympäristön  heikko viimeiste-
lytaso eivät juurikaan poikkea  haja-asutusalueen teiden ilmeestä. 

Tieympäristön  yleisilme  on  usein hoitamaton  ja jäsentymätön. Risteysalueilla 
hoitamaton ja  epäselvä ilme, nurmialueiden laajuus sekä taajamissa vther-
kaistojen autius  ja  istutusten puuttuminen  tai  vähäisyys heikentävät maise-
makuvaa.  /9/ Suunnittelemattomuuden  ja persoonattomuuden  mielikuva 
ympäristöstä  on esifiä  monissa maisemaselvityksissä.  

4 .2 .3  Teiden suuntauksen suhde maisemarakenteeseen 

Tiepiirien  selvityksissä  on  kiinnitetty huomiota teiden jäykkään suuntauk-
seen, joka  on  tavallisimmin tulosta  1950-60-luvun suunnitteluperiaatteista. 
Tuolloin rakennetuissa, suoraviivaisissa teissä geometria ei sopeudu maise-
man muotoihin, mikä heijastuu yksitoikkoisena tiemaisemana. Myös eräät 

 1970-luvun maantiet ovat maisemassa kovalinjaisia  ja  jäykkiä. Ongelmat liit-
tyvät maisemarakenteesta piittaamattomaan linjaukseen, tien korkeaan  ta-
saukseen,  syviin leikkauksiin  ja  leveään poikkileikkaukseen. Jäykkä suuntaus 
häiritsee korkealuokkaisilla teifiä pienipiirteisessä maisemassa. Korkean  ta-
sauksen aihettamat maisemaham.t peltomaisemassa on  myös otettu esille 
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tiepiirien  selvityksissä. Korkealuokkaisten teiden linjaaminen poikittain 
maisemarakennetta vastaan tuottaa väistämättä leikkauksia  ja penkereitä. 
Haijujen  poikittaisissa linjauksissa  tie on  tuhonnut harjun rakenteen  ja leik-
kausluiskat  ovat viimeistelemättömiä. Pengertiet hallitsevat maisemakuvaa 
joissakin vesistömaisemissa. Penkereiden luiskat ovat viimeistelemattömiä. 
Maiseman reunoja ril&ovat tielinjaukset, esim. rantaviivassa  tai kaffioleik-
kauksissa,  vaikuttavat rumentavasti  koko maisematilan  luonteeseen.  

Kuva  22:  Valtatie  13 on  aiheuttanut pitkät leikkaukset kallioon Kangasniemen 
kunnan alueella.  

4 .2 .4  Tiemaiseman kokemusmaailma  ja  rytmi 

Tiellä liikkujan kokemusmaallman  ja  tien  rytmin  merkittävimpänä ongelma-
na  on  yksitoikkoisuus  ja kohokohtien  puute. Tiemaisemien yksitoikkoisuutta 
aihettavat metsäisyys  ja  ympäristön sulkeutuneisuus, viljelymaiseman vähai-
syys, pitkät asuttamattomat taipaleet sekä tien yksitoikkoinen geometria. 
Maiseman arvoalueet sijaitsevat useimmiten kaukana pääteistä, minkä vuok-
si arvoalueet  ja mielekkäimmät tiemaisemat  jäävät ohikulldjalta tavoittamat-
ta. Pitkillä metsäosuuksilla tieympäristöä  on  vaikea kehittää, koska potentiaa-
lisia kohokohtia  on  vähän käytettävissä. Tiemaisemaa vaivaavat "tukkoi-
suus"  ja "heikkorytmisyys",  jolloin tieltä  on vain  vähän näkymiä ympä-
röivään maisemaan, eikä kohokohtia  tai  erilaisia jaksotyyppejä ole riittävästi 
hahmotettavissa.  /9, 10/ 
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Kuva  24.  Pensoittuneet  tienvarret ovat ongelmana erityisesti kulttuurimaiseinassa  ja 
 asutuskeskusten läheisyydessä. 

Tieympäristöön  kuuluu rakenteita  ja  varusteita, kuten sillat, aidat, kaiteet, 
opasteet, katokset  ja  valaistus. Nämä ovat yleensä tiettyä vakiotyyppiä,  jota 

 käytetään kaikkialla paikan luonteesta riippumatta. Herkkiin kulttuuriympä-
ristöihirt  ja  muihin omaleimaisiin  ja pienipiirteisiin  paikkoihin standardi-
maffit eivät välttämättä sovi, vaan vaihtoehtoja pitäisi kehittää paikan oman 
luonteen mukaan.  /12/  

Huonosti suunnitellut  ja  toteutetut, väärään paikkaan sijoitetut levähdysalu-
eet eivät houkuttele pysähtymään. Kaunilliakin paikoilla levähdysalueiden 
ongelmana  on  erilaisten kalusteiden  ja  varusteiden kirjo. Hyvin suunniteltu-
na levähdysalue  on  virkistävä huoltokeidas tiemaisemassa.  

Kuva  25:  Levähdysalueen  ongelmana  on  liian suuri mittakaava  ja  ankea ympäristön 
käsittely. 
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4 .2 .6  Tienpidon oheisvaikutuksena  aiheutuneet maisemavauri
-at  ja  -häiriöt 

Tiemaisemaan  liittyy ongelma-alueita, jotka ovat syntyneet teiden rakentan -ii
-sen  tai  tienpidon seurannaisvaikutuksena.  Näitä ovat tielle näkyvät maise-

moimattomat soranottoalueet  ja  muut maa-ainesten ottoalueet. Etelä-Suo-
messa  on  ongelmallista läjitysalueiden sijoittaminen avoimiin laaksoihin si-
ten, että maisematila tukkeutuu. Tienvarsimainonta  on  tien mukanaan tuoma 
ongelma taajamien  ja  kaupunkien lähistöllä. Hallitsemattomasti sijoitetut räi-
keät  ja  suurikokoiset mainokset heikentävät tiemaisemaa. 

Tiemaisemaan  liittyy monia tekijöitä, joiden kanssa tiellä  on  vähän  tai  ei 
ollenkaan yhtymäkohtia. Tiepiirien selvityksissä  on  näistä otettu esille muu-
tamia. Tiemaisemakuvassa ongelmallisia ovat  mm.  suurjännitelinjat,  suuret 
avohakkuualueet  ja  laskettelurinteet.  

Kuva  26:  Maiseinoini,attomat soranottoalueet  ovat vaurio tiemaisemassa. 
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5 	MAISEMALLINEN  TIELUOKITUS  

5 .1 	Luokituksen  perusteet 

Maisemallinen tieluokitus  on  tehty piirien selvityksissä Turun, Keski-Suomen 
 ja  Vaasan tiepiirejä lukuunottamatta. Tieluokitus koskee maastossa analysoi - 

tuja pääteitä  eli kaikkia valta-  ja kantateitä  sekä tärkeimpiä maanteitä. Tarkas-
teltu tiestö  on  jaettu neljään luokkaan kaikissa muissa selvityksissä paitsi 
Kaakkois-Suomen  ja  Pohjois-Karjalan selvityksissä, joissa  on  käytetty viittä  ja 

 seitsemää luokkaa. Yhteenvedossa voidaan kuitenkin yleisesti tarkastella 
kaikkia selvityksiä neljän luokan mukaan. Maisemallisen tieluokituksen luo-
kat ovat seuraavat: 

Maisemallisesti arvokas, erittäin viehättävä  tieosuus.  
Tie  sitoutuu kauniisti maisemaan,  ja  on geometrialtaan  hyvä. Tähän ryh-
mään sijoittuvat tiet, jotka sivuavat arvokkaita kulttuurimaisemia  tai -ym-
päristojä tai  ovat luonnonmaisemiltaan erityisen arvokkaita. Nämä tiet 
ovat  osa maisemakokonaisuutta ja  säilyttäneet alkuperäisen luonteensa. 
Tyypillistä tiejaksoille  on  vaihtelevuus, monimuotoisuus  ja  hyvä rytmi.  

II  Maisemallisesti hyvä,  maisemarakenteeseen  sopiva  tieosuus.  
Tien  rytmi  on  hyvä,  ja  tie  kuvastaa maiseman luonnetta.  Tien geometria on 

 usein kovalinjainen  ja  mittakaavaltaan suuri, mutta suurmaisemaan sopi-
va. Kyseiset tiet eivät välttämättä ole maisemaltaan kovinkaan erikoisia. 
Ne sisältävät runsaasti luontopanotteisia osuuksia.  

Ill  Rytmiltään yksitoi kkoinen,  maisemassa  kovalinjainen tieosuus.  
Tie on linjattu maisemarakennetta  vastaan. Luokkaan kuuluvat tiet ovat 
tavallisesti uusia  tai parannettuja. Tieympäristö on  yksitoikkoinen  ja  usein 
metsäinen. Merkittäviä maisemaelämyksiä  on  vähän. Kyseiset tiet ovat 
hoitotasoltaan heikkoja  ja viimeistelemättömiä.  Korkea tasaus  ja  jyrkät 
pengerluiskat häiritsevät.  

IV  Maisemallisesti  ongelmall  in,  maisemarakenteessa  luonnoton  tie- 
osuus.  
Tien geometria on kovalinjainen;  teiden linjaus  on  jäykkä, tasaus häiritse-
vän korkealla  ja poikkileikkaus  hallitsevan leveä. Ryhmään kuuluvat tiet 
ovat tavaffisesti suuriluokkaisten teiden jaksoja  ja  sijoittuvat rakennettuun 
ympäristöön. Tyypillistä  on tieympäristön sekavuus, epämääräisyys  ja 
viimeistelemättömyys.  Tien  rytmi  on  heikko, varustelutaso puutteeffinen 

 tai  hallitseva  ja  suhde maisemarakenteeseen vääristynyt. 
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Luokituksessa  saatuun tulokseen vaikuttaa olennaisesti  tarkastellun  tiestön 
 korkealuokkaisuus. Päätiestö  on suuntaukseltaan  jäykkää  ja  vaikeasti maise- 

maan  sovitettavaa.  Lisäksi suuri  osa  maamme  päätieverkosta  on  rakennettu  
1950-60-lukujen  suunnittel 
vittaminen  ei ollut  keskei5 

 jää  suuri  osa vähällikenteis, 
marakennetta noudattelev: 
kaiden  teiden luokkaan. 

Taulukko  1:  Maisemallinen  i  

Tiepiiri  

Uusimaa  

Turku  

Kaakkois-Suomi  
Kymen lääni 

Kaakkois-Suomi  
Mikkelin lääni 

Häme  

Savo-Karjala 
Kuopion lääni  

Savo-Karjala 
Pohjois-Karjalan lääni 

Keski-Suomi 

Vaasa 

Oulu  

Lappi 
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Taulukko  2: Tieluokkien  jakaantuminen maisemallisessa tieluokituksessa. 

Tiepiiri  I  luokka  Il  luokka  Ill  luokka  IV  luokka 

Uusimaa 
valtatiet 42km=  7% 136km=23% 330km=56% 83km=14% 
kantatiet l2km=38% 8km=25% l2km=38% 0km  
maantiet  176km=19% 323km=34% 375krn=40% 0km  

Kaakkois-Suomi  
Kymen lääni  
valtatiet 3km=0,6% l8Okm=46% 178km=45% 34km=8% 
kantatiet 3km=  3% 48km=52% 42km=45% 0km  
maantiet  243km=  42% 276km=48% 54km=10% 0km  

Kaakkois-Suomi  
Mikkelin lääni  
valtatiet 2Okm=  4% 125km=27% 286km63% 26km=6% 
kantatiet 55km=20% ll2km=41% lO2km=38% 3km=1%  
maantiet  43km=20% llOkm=51% 6lkm=29% 0km  

Häme 
valtatiet l5km=  2% 390km=54% 269km=37% 5Okm=7% 
kantatiet 35km=13% 198km=70% 49km=17% 0km  
maantiet  235km=32% 268km=37% 222km=31% 0km  

Savo-Karjala 
Kuopion lääni  
valtatiet 0km 167km=43% 209km=53% l7km=4% 
kantatiet 6km=  3% 83km=36% 134km=58% 8km=3%  
maantiet  36km=16% ll8km=52% 63km=28% llkm=4%  

Savo-Karjala 
Pohjois-Karjalan lääni  
valtatiet 27km=10% 174km=61% 55km=19% 28km=10% 
kantatiet 53km=26% 5Okm=25% 92km=45% 9km=  4%  
maantiet  240km=38% 179km=29% 176km=28% 32km=  5% 

Oulu  
valtatiet 10km =  1  %  310 km  =  32% 450 km  =  47% 187 km  =  20% 
kantatiet 12km=3% 147km=40% 170km=46% 42km=11%  
maantiet  0km 0km 0km 0km  

Lappi  
valtatiet 286km26% 300km=27% 497km=45% 27km=  2% 
kantatiet 47km=  7% 253km=38% 396km=55% 4km=0,5%  
maantiet  422km=52% 279km=35% 91km=11% 16km 	2% 
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Selvityksissä tehdyissä luokituksissa pääosa tarkastellusta tiestöstä sijoittuu 
kahteen keskimmäiseen luokkaan. Maisemaffisesti hyviksi  ja maisemaraken-
teeseen  sopiviksi  on  arvioitu  29-50 %  teistä  ja  tavanomaisia, rytmiltään yksi-
toikkoisia  ja  maisemassa kovalinjaisia teitä  26-48 %. Maisemaffisesti  arvok-
kaimpaan tieluokkaan  on  kaikissa, paitsi Oulun selvityksissä sijoitettu kol-
manneksi eniten teitä  (5-29 %).  Ongelmallisia teitä  on  taas arvioitu olevan 
suhteellisesti vähiten tarkastellusta tiestöstä  (3-10 %).  Pohjois-Karjalan läänis-
sä arvokasta tiestöä  on  arvioitu olevan suhteessa eniten  (29 %)  verrattuna 
muiden selvitysten arvokkaiden tieosuuksien määrään, Oulun tiepiirissä taas 
vähiten  (2 %).  Oulun tulokseen vaikuttaa todennäköisesti ainakin  se,  että 
tiepiirin selvityksessä  on  tarkasteltu ainoastaan valta-  ja kantateitä.  

Maisemallisessa tieluokituksessa  on  myös tarkasteltu tiestöä valta-,  kanta- ja 
maanteittäin. Valtatiestö  jakaantuu kaikissa selvityksissä siten, että pääosa 
kuuluu luokkiin Ilja  ffi, ja  ongelmallisia tiejaksoja  on  enemmän kuin maise-
maffisesfi arvokkaita. Yleisesti ottaen valtateitä  on  koko tarkastellusta tiestös

-tä  määrällisesti eniten ongelmallisten teiden luokassa  ja  vähiten maisemalli-
sesti arvokkaiden teiden joukossa. 

Kantatiestö  noudattaa  sekin  vastaavaa jakaumaa sijoittuen suurimmilta osin 
keskiluokkiin.  Sen  sijaan ongelmaosuuksia  on  huomattavasti vähemmän 
kuin valtateifiä sekä suhteeffisesti että määrällisesti. Kantatiestöä  on  kolmesta 
tarkastellusta tieluokasta mukana selvityksessä määräffisesti vähiten. Arvok-
kaita tieosuuksia  on  koko tarkasteltuun tiestöön  nähden vähän, mutta suh-
teessa tarkasteltuun kantatiestöön osuus  on  merkittävä. 

Maanteiden jakaantuniinen painottuu maisemallisessa tieluokituksessa kol-
meen ensimmäiseen luokkaan. Maisemallisesti ongelmallisia maantieosuuk

-sia  on  selvityksissä arvioitu olevan hyvin vähän. Huomion arvoisen poik-
keuksen muodostaa Uudenmaan tiepiiri, jossa  7 %  eli  70 km tarkastelluista 
maanteistä  sijoittuu ongeirnaluokkaan. Myös Pohjois-Karjalan läänissä  5 % 
maanteistä  eli  32 km on  arvioitu ongelmallisiksi. 
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5 .2  Maisemallinen tieluokitus toimenpiteiden pohjana 

Maisemallinen tieluokitus tähtää ennen kaikkea kahteen asiaan: hyvien  ja 
 säilytettävien teiden 1öy•  •seen  sekä ongeirnallisten tiejaksojen  ja tieympä-

ristön ongelmakohtien  löytämiseen. Tarkasteltavana  on  ollut eritasoisia teitä 
erilaisilla maisema-alueilla, joten tiemaiseman ongelmien  ja toimenpidetar-
peiden  laatu vaihtelee suuresti. Selvityksissä  on  jouduttu pohtimaan hyvin-
kin eritasoisia suunnittelukysymyksiä teiden suuntauksesta ojien perkaanii

-seen. Tiepiirien  selvityksissä  on toimenpidesuosituksia tiemaiseman  paranta-
miseksi esitetty eri tavoin, esim. yleisperiaatteina tieympäristön luokittelun 
pohjalta, yksityiskohtaisina ohjeina tarkastellun tiestön yhteydessä  tai  havait-
tujen ongelmien  ja ongelmaryhmien vaatimina yleisinä toimenpiteinä.  

Teiden maisemalliseen luokitukseen liittyvää toimenpiteiden jaottelua ei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä, koska erilaiset ongelmat esiintyvät monissa luo- 
kissa vaikeusasteeltaan  erilaisina. Parannushankkeiden kiireeffisyysjäijestys

-tä on  selvitysten perusteella vaikea laatia. Toimenpidesuositukset  on  nähtävä 
esimerkinomaisina, koska työt ovat nykytilan selvityksiä, eivätkä suunnitte-
lua. Luokituksesta käy kuitenkin ilmi ongelmien määrä sekä jaottelu potenti-
aalisiin maisemateihin  ja ongelmajaksoibin.  

Selvityksissä esitetyissä luokituksissa tärkeimmät kriteerit tiejaksojen maise-
malliselle  arvolle  ovat tien sopeutuminen maisemaan ympäristön kannalta 
sekä tiellä liikkujan kokema mielenkiinto  ja  tien rytmiikka. Toimenpi-
desuositusten määrittäniinen riippuu näiden arvojen lisäksi tien luokasta  ja 

 tien sijainnista. Arvokkaimniilla tiejaksoffia, joissa suhde maisemarakentee
-seen on  hyvä  ja tiemaisema  viehättävä, toimenpidesuositukset liittyvät tien 

alkuperäisen luonteen säilyttämiseen  ja maisemanhoitoon.  Kyseiset tiet ovat 
myös tärkeitä alueen maisematieverkkoa kehitettäessä. Suurin  osa  alempi-
luokkaisista teistä  on  maisemallisesti hyvää nykyisellään,  ja  suurin ongelma 
näillä  on  huolehtia tien alkuperäisen luonteen säilymisestä. Suurimmat on-
gelmat  ja parantamistarpeet  johtuvat ensisijaisesti tien suuntauksen  ja maise-
marakenteen  sekä usein myös rakennetun ympäristön suhteesta,  jota  on  enää 
myöhemmin vaikea korjata. Tielaitoksen vaikutusmandoffisuus maisemate-
kijöthin  on  suurimmillaan uusien tielinjojen  ja  tien parannushankkeiden yh-
teydessä. Nykytiestön parannettavissa olevat ongelmat liittyvät usein toissi-
jaisten, tien  ja maisemarakenteen  ristiriidasta atheutuvien tien lähiympäristön 
kohteiden  ja  ilmeen korjaamiseen. 

Tienpidon  keinoin voidaan olevalla tieverkolla vaikuttaa maisemaan  vain 
 pienessä mittakaavassa, tiealueen asettamissa rajoissa. Näin tiemaiseman hoi-

to  on  pääasiassa tienvarren kasvillisuuden  ja  maaston käsittelyä. Tiemai-
seman kokonaisvaltainen hoito  ja  maiseman arvojen suojelu vaatii  en  tahojen 
yhteistyötä. 



Yleisten teiden ympäristön tila - maisema 	 53  
TOIMENPIDETARPEET  JA  SUOSITUKSET  

6  TOIMENPIDETARPEET  JA  SUOSITUKSET 

 6 .1 	Merkittävimmät toimenpidetarpeet  

6 .1 .1  Kultuurimaisemien  säilyttäminen  ja  hoito 

Kulttuurimaisemiin sijoittuviin  vanhoihin teihin liittyvät toimenpidesuosi-
tukset tukevat tien alkuperäisen asun säilyttämistä  ja  parantamisen hienova-
raisuutta. Vanhoilla, hitaasti kehittyneillä teillä  on  tärkeää sekä tielinjan että 
tasauksen  •en pienipiirteisenä. Tieympäristöä  hoidetaan vaalien 
vanhaa puustoa  ja tieympäristön kasvupaikkoja.  Yksittäisten maisemapuiden 
vaaliminen  on  erityisen tärkeää. Arvokkailla maisema-alueilla sijaitsevilla 
teifiä  on  vältettävä radikaaleja toimenpiteitä sekä kiinnitettävä maisemanhoi-
toon erityistä huomiota. 

Tieympäristön maisemanhoidossa  on  tärkeää avoimien alueiden säilyminen. 
Tämä merkitsee tien penkereiden, levähdysalueiden, ym. alueiden sekä uu-
den tien vieressä kulkevien vanhojen tielinjojen vesakon raivaamista. Tiepilrit 
voivat myös kehittää avoimilla alueilla tien varsilla käytettäviä siemenseoksia 
sekä piennarten hoitoa niin, että kukkiva niittykasvillisuus säilyy  ja  kehittyy. 
Umpeenkasvavaa ympäristöä raivataan  ja  samalla korostetaan yksittäisiä 
puita  ja taloryhniiä  tien varressa. 

Tiemaiseman erityiskohdissa  kuten liittymissä, levähdysalueila, kylissä, 
lautta-  ja lossirannoissa  on  ympäristöä kehitettävä paikan hengen mukaan 
omaleimaista ilmettä säilyttäen  ja  korostaen. Liittymiä  on  kehitettävä havait-
taviksia  ja  erilaisiksi. Levähdysalueiden ilmettä kohentavat silstiminen, istu-
tukset, opastus  ja  kalusteet. Kyläalueita voidaan hienovaraisesti korostaa 

 mm. tievarustuksen,  istutusten  ja  maisemanhoidon keinoin. Umpeutuneet 
näkymät peltoaukeille kaipaavat raivausta. 

Uusien teiden suunnittelussa, rakentamisessa  ja kunnossapidossa  on vaalitta
-va  ympäristöllisiä, maisemallisia  ja  kulttuurisia arvoja. Tämä koskee erityises-

ti teiden linjauksen  ja tasauksen  suunnittelua maisemassa. Kulttuuriympäris-
töt  ja  nykyisellään kauniit tiemiljööt  on  otettava huomioon ohikulkulinjauk-
sissa  ja  paikallisissa teiden parantamisissa. Myös uusifia teillä  on  tärkeää 
avoimien  ja suijettujen  näkymien vuorottelu eli tienvarsien pensaiden  ja 

 puuston harventaminen  ja  näkymien umpeutumisen estämien. 
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Kuva  27: Tie  ja  kevyen liikenteen väylä  on  sovitettu hienosti maastoon Fiskarssin 
ruukkimiljöön lähellä.  

6 .1 .2  Matkailu-  ja  maisematiet 

Tieympäristön maisemanhoidossa  on  syytä kiinnittää huomiota nykyisiin  ja 
potentiaalisiin  matkailu-  ja maisemateihin. Matkailuteitä  ovat runsaasti lii-
kennöidyt valtakunnaffiset pääväylät  tai matkailukohteisiin  johtavat tiet. 
Maisematiet ovat kauniisiin ympäristöihin sijoittuvia, usein pääteille vaih-
toehtoisia reittejä. Maisemateiden kehittäminen merkitsee kauniiden teiden 
viimeistelemistä maisemateiksi ympäristön hoitomenettelyllä sekä rakentei-
den  ja  varusteiden yksiöffisellä suunnittelulla. Maisemateillä tulisi panostaa 
olemassa olevien kohokohtien kehittämiseen tiemaisemassa esim. levähdys-
alueiden  ja tiekohtaisten maisemanhoitoprojektien  muodossa. Levähdysalu-
eiden sijoittamisessa kannattaa hyödyntää maiseman taijoamia kohokohtia. 
Samalla  on  kuitenkin varottava, ettei levähdysalue aiheuta maiseman arvoja 
heikentäviä vaikutuksia. Kohokohtia voidaan luoda tiemaisemaan myös 
avaamalla näkymiä vesistömaisemiin  tai  muille maiseman arvoalueile. Mai-
sema-  ja matkailuteiden  opastus auttaa matkailijaa valitsemaan kyseiset reitit. 
Maisematieverkoston kehittäminen  on  monessa selvityksessä esiin  tullut  asia. 
Verkoston pohjana voitaisiin tarkastella piirien selvityksissä olevia maisemal-
lisia tieluokituksia,  ja  niissä esitettyjä arvokkaita tieosuuksia unohtamatta 
kuitenkaan piirin alempaa tieverkkoa. Pyöräilyreittien kehitt•  •en  soveltuu 
hyvin arvokkaille maisematiejaksoile. 
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6 .1 .3  Kaupunkien  ja  taajamien sisääntuloväylien ympäristön 
kohentaminen 

Lähes kaikissa tiepiirien selvityksissä nähdään toimenpidetarpeita kaupunki-
en  ja  taajamien sisääntuloväylillä. Asutun maiseman tiemiljöö  on  yksi tär-
keimmistä toimenpiteiden keskittäniiskohteista. Kaupunkien sisääntulojak-
soilla tieympäristön kohentaminen vaatii yhteistyötä kaupungin kanssa.  Si-
sääntulojaksoilla on  tarvetta kokonaisvaltaiselle, maankäyttöön pohjautuval

-le parantamis-suunnittelulle. Sisääntulojaksot vaativat selkeämpää jaksotta
-mista  lähellä taajanlaa  tai  kaupunkia. Sisääntuloa voidaan tehostaa lisäämällä 

katumaisia elementtejä  tai  muilla keinoilla esim. ympäristötaiteella. Liittymä- 
alueet vaativat jäsentämistä  ja selkiyttämistä.  Taajamien sisääntulohittymien 
korostaminen  ja  omaleimaisuuden lisääminen parantaa orientoitavuutta. Ke-
vyen liikenteen väylien linjaaniinen kaavamaisesta normaalipoikkileil'zkauk-
sesta poiketen tuo tieympäristöön monimuotoisempaa ilmettä. Avo-ojien 
luiskat muotoillaan loiviksi  ja  lisätään tieympäristöön kasvillisuutta. 

Sisääntuloväylillä  on  ongelmana maisemanhoidon puute. Hoidetumman il-
meen luominen kasvilhisuuden käsittelyllä, sekä epäesteettisten "takaptho-
jen" peittäminen parantaisivat merkittävästi sisääntuloteiden maisemakuvaa. 
Asuttu tieympäristö kaipaa kasvillisuutta sekä alueellisten ominaispiirteiden 

 ja  kulttuurin korostamista erotuksena maaseutujaksoista. Kalhioleikkauksien 
yhteydessä tieympäristön ilmettä voidaan pehmentää istutuksin. 
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Kuva  28:  Kuopion tiepiirin raportissa  on  ehdotettu sisääntulojakson ympäristön 
kehittämistä rajaavalla, peittävällä  ja ohjaavalla  kasvillisuudella.  

6 .1 .4  Yksitoikkoisten tiemaisemien elävöittäminen  ja  parantami-
nen 

Yksi metsäisen Suomen teiden perusongelniia  on tieympäristön  yksitoikkoi-
suus. Tiemaiseman monimuotoisuuden kehittäminen  on  yksi tärkeimpiä teh-
täviä. Uusissa tielinjauksissa  on  mandollista maisemarakenteen, maiseman 
suurten muotojen  ja kohokohtien esiintuominen ja  korostaminen. Olemassa 
olevien teiden suuntauksen ongelmat eli pitkät suorat jaksot sekä maisemal-
listen kohokohtien  ja  vaihtelevuuden puuttuminen ovat vaikeita korjata. Mo-
nimuotoisuuden ylläpitämiseksi  ja rytmin  parantamiseksi käytetään hyväksi 
mandollisimman paljon maiseman antamia kohokohtia. Tähän liittyy näky-
mien auki pitäminen pelloille, järville, soffle  ja  muille avoimille alueille. Eri-
tyisesti pitkät näkymät ovat tieympäristössä merkittäviä. Kohokohtien esifie 
ottaminen edistää myös maiseman omaleimaisuutta  ja  paikan henkeä. 

Maisemallisesti yksitoikkoisten, metsäisten teiden ympäristöä voidaan kehit-
tää myös kasvilhisuuden käsittelyllä; puustoa harventamalla  tai istuttamalla, 

 näkymiä avaamalia  ja metsänreunan elävöittämisellä jaksoittain puulajisuh-
teita  kehittäen.  Tien  suuntaisia näkymiä voidaan kehittää yksittäispu.iden  ja 

 optisen ohjauksen keinoin. Liittymien havaittavuutta parannetaan maisema- 
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puuryhmillä  ja istutuksin  korostamalla niiden solmukohdan luonnatta. Laa-
joissa avoimissa maisematiloissa pitkiä näkymiä voi korostaa esim. puurivi-
istutuksin  ja porttikohtia  luomalla. Peltomaisemassa, tien ulkokaarteissa tien 
hahmottan-iista auttaa optisen ohjauksen lisääminen istutusten avulla. Pelloil-
la pitkiä suoria tielinjoja voitaisiin erityistapauksissa istuttaa puukujanteiksi.  

Kuva  29:  Hiljainen kansa  on  huomiota herättävä ympäristötaideteos valtatien  5 
 varrella.  

6 .1 .5 Tien  lähiympäristön hoito  

Penger-  ja leikkausluiskien  muotoilu auttaa tien sopeuttamista ympäristöön. 
Leikkausten, pengerrysten  ja meluvaffien  suunnittelussa  on  pyrittävä vaihte-
leviin  ja luonnonmukaisiin maastonmuotoihin. Kallioleikkausten jälkihoitoa 

 tehdään tapauskohtaisesti avartamalla, istuttamalla  ja  pieniä kallionjäänteitä 
poistamalla. Maapenger kaffioleikkauksen alareunassa pehmentää tietilaa. 
Luiskien muotoilua tarvitaan myös siltapenkereiden, kevyen liikenteen väyli-
en ympäristöjen maisemoinnissa sekä levähdys-  ja pysäköintialueiden  ympä-
ristön viimeistelyssä. Maa-ainesten ottopaikkojen  ja läjitysalueiden maise-
mointi  vaatii luonnon omia muotoja jäljittelevää maastonmuotoilua sekä 
luonnonmukaista kasvittamista. 
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Kuva  30:  Kallioleikkauksen  alaosan maaluiska pehmentää leikkauksen liittymistä 
tieympäristöön. 

Tiemaiseman  hoito  on  olevalla tieverkolla pääasiassa tienvarren kasvilhisuu
-den  käsittelyä. Kasvillisuuden kehittämisessä  on  tärkeää pyrkiä vahvista-

maan  ja  tukemaan tieympäristön luontaista kasvillisuutta. Kasviifisuuden 
hoidossa  on  erotettava vapaat maisema-alueet  ja  rakennettu ympäristö.  Tien-
varsikasvillisuuden  hoito liittyy tieympäristön monimuotoisuuden ylläpitä-
miseen, maiseman vaurioiden  ja  hain.iden maisemointiin  sekä tien lählym-
päristön viimeistelyyn. Tiemaiseman monimuotoisuuden edistämiseksi käy-
tetyt kasvillisuuden keinot ovat  jo  edellä esitettyjä puuston harventamista, 
istutuksia, tieympäristön yksittäispuiden  ja puuryhniien  sekä kukkivien tien-
varsiniittyjen vaalimista, jne. Selvityksissä esitetään erityisesti asutuksen lä-
heisyydessä maisemakuvaa heikentävien teollisuuden  ja  kaupan rakennusten 
sekä jäsentymättömien varasto-  ja pysäköintialueiden peittämistä  puu-  ja 
pensasistutuksilla.  

Useissa tiepiirien selvityksissä pidetään ongelmana tienvarsien epäsiistiä  ja 
pensoittunutta  ilmettä. Tämä vaivaa maisemakuvaa etenkin viljelykäytöstä 
poistetuilla peltoalueilla, mutta myös kaupunkien  ja  taajamien sisääntulojak-
soilla. Tienvarsien vesominen pitää kurissa pensaikkoja  ja  avartaa maisemaa. 

 Jos  maisemaa ei ole tarpeen säilyttää kokonaan avoimena, voidaan taimettu-
neita tienvarsia harventaa, jolloin puusto saa valoa  ja  elintilaa. Kosteikkojen  ja 

 jokilaaksojen reunakasvillisuutena pensaikot ovat luonnollinen reuna rehe-
välle metsäalueelle. 
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Tieluiskien kasvittaminen  paikalle luontaisesti soveltuvan kasviffisuuden 
avulla parantaa tien sitoutumista ympäristöönsä. Esim. karuilla metsätie-
osuuksilla ympäristöstä levittäytyneet kanervat, variksenmarjat, ym. ovat 
luiskien luonteva verhous. Kulttuunmaisemassa tien ilmeeseen vaikuttaa 
myönteisesti niittojen ajoitus niin, että tienvarteen kehittyy kukkiva piennar. 
Tienvarsikasviffisuutta voidaan kehittää tiejaksoittain sopeutumaan ympäris-
tössä olevaan kasvillisuuteen.  

Kuva  31: Luiskan nutty  ja  metsästä  levittäytyvä  varvikko  lomittuvat  kauniisti.  

6 .2  Tielaitoksen  ja  muiden tahojen yhteistyö  

Tielaitos haffitsee  kapeita tiekäytäviä, jotka yhteensä muodostavat kuitenkin 
melkoisen  pinta-alan. Maisemanhoidossa  on  parasta ottaa huomioon maise-
makokonaisuudet. Maisemallisesti tärkeiden tieosuuksien kehittämiseksi 
voidaan perustaa tiekohtainen maisemahoitoprojekti, johon  kunnat ja  muut 
aluetahot voivat osallistua. 

Tieympäristökokonaisvaltaista  maiseman-  ja metsänhoitoa  voidaan suunni-
tella yhteistyössä paikallisten metsänhoitoyhdistysten, maanomistajien,  met-
säfirmojen, maaseutukeskusten,  kuntien, ym. kanssa. Suunnitelmissa anne-
taan ohjeet suoraan yksitylsmetsien tilakohtaiseen suunnitteluun. Näin voi-
daan vaikuttaa hakkuualueiden muodon sovittamiseen maisemarakentee

-seen  ja tienvarsimaisemaan  sekä saada aikaan virkistävää puulajien vathtelua 
tienvarsimetsissä. Tiemaisemassa tärkeiden viljelymaisemien avoimina pitä-
miseksi voidaan myös kehittää yhteistyön keinoja. Kylien kohdalla tienvarsi-
en hoidon suunnittelu  ja  toteutus voitaisiin järjestää yhteistyössä kylätoirni-
kuntien kanssa. 
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6 .3 	Alueellisia erityispiirteitä 

Uudenmaan  tiepiiri 

Arvokkailla  maisema-alueilla sijaitsevila teillä korostetaan nykyisten maise-
ma-arvojen säilyttämistä  ja  radikaalien toimenpiteiden välttämistä. Kaupun-
kien  ja  taajamien sisääntuloväylät kaipaavat tieympäristön selkeyttämistä. 
Rakennetussa ympäristössä  ja kaffioleikkausten  kohdalla tieympäristön il-
mettä voidaan pehmentää  mm.  istutuksin.  Taajamien sisääntuloliittymät kai-
paavat korostamista  ja maisemanhoitoa.  Uudet parannustoimenpiteet kuten 
sitapenkereet  tai  kevyen liikenteen väylien ympäristöt vaativat maisemoin

-tia. Tienvarsila  on  tarve puuston  ja pensaikon raivaanuseen ja  näkymien 
avaamiseen maisemaan. Pelloilla pitkiä suoria voidaan istuttaa puukujanteik

-si. Tiemaisemaan  näkyviä soranottoalueita  on  maisemoitava.  /14/  

Turun  tiepiiri  

Toimenpide-ehdotukset liittyvät kulttuurimaisemien suojeluun  ja  hoitoon. 
Tärkeää  on  herkkien alueiden säilyttäminen, vanhojen tieympäristöjen hoita-
minen vaalien  ja  säilyttäen pienipiirteistä miljöötä, avointen alueiden  ja  näky-
mien säilyminen. Kulttuurimaisemakokonaisuuksia koskevissa hankkeissa 
pitäisi virittää laajaa yhteistyötä  ja  vuorovaikutusta eri intressirybmien välil-
le. Tieympäristön yksityiskohtien suunnittelussa olisi kiinnitettävä huomiota 
erityisesti liittymien, levähdysalueiden sekä lautta-  ja lossirantojen  kohenta-
miseen  ja  kehittämiseen ympäristöön  ja  paikan henkeen sopiviksi. Teollisuus 

 ja  työpaikka-alueilla sekä taajamien  ja  kaupunkien läheisyydessä tieympäris-
töt vaativat kohentamista, mielellään yhteistyössä kunnan kanssa.  /12/  

Kuva  32:  Kulttuurimaisemassa kulkevien vanhojen tielinjojen pienipiirteisyyden 
säilyttäminen  on  tärkeää. 
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Hämeen  tiepiiri  

Vanhoilla, perinteisen ilmeen omaavilla teillä  on panostettava  maiseman suo-
jeluun sekä tielinjan  ja tasauksen  säilyttämiseen. Kaupunkien sisääntulojak-
soilla  on  tarve kokonaisvaltaiselle, maankäyttöön pohjautuvalle suunnittelul-
le  ja tieympäristön  kohentamiselle. Maisemallisesti yksitoikkoisten teiden 
ympäristöä tulee kehittää esim. reunametsänhoidolla  ja  näkymiä avaamalla. 

 /2/  

Kymen lääni  

Alempiluokkaisilla,  vanhoilla tiejaksoilla  on  tärkeintä huolehtia ympäristöön 
avautuvai-t  kulttuurimaiseman säilymisestä  ja  siitä, etteivät tielle tehtävät pa-
rannukset  tee  tiestä liian haffitsevaa elementtiä maisemassa.  Kanta- ja  valta- 
teillä tien maisemaan sopeutuvuutta voidaan edistää luiskien muotoilulla, 
tien jaksottamisella  ja tienvarsikasvillisuuden  hoidolla. Yleisimpinä  tie- 
maiseman toimenpidesuosituksina ovat tienvarsien puuston hoito, vesaikon 
raivaus, näkymien ylläpitäminen  ja  avaaminen, tieluiskien muotoilu  ja  kasvit- 
tammen. Toinen tärkeä toimenpideryhmä  on  maisema-  ja matkailuteiden 

 kehittäminen, mihin liittyy  mm. opasteiden  lisääminen, liittymien korostami-
nen puhUa  ja  viimeistely istutuksin sekä kyläalueiden korostaminen,  mm. 
tievarustuksen,  istutusten  ja  maisemanhoidon keinoin. Tielle näkyvät  so-
ranottoalueet  vaativat maisemointia.  /4/ 
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Kuva  33:  Valtatien  6  tienvarsimetsää  on  ehdotettu elävöitettäväksi raivaamalla  ja 
 korostamalla lähimmäksi tietä jääviä puita. 

Mikkelin lääni 

Suosituksena  on  kiinnittää huomiota niiden tiejaksojen säilymiseen, jotka 
sivuavat arvokkaita kulttuuriympäristojä. Kaunis tiemiljöö  on  otettava huo-
mioon myös ohikulkulinjauksissa  ja  paikallisissa teiden parantamisissa. Mai-
semallisesti yksitoikkoisia tiejaksoja suositellaan kehitettäväksi esim. tienvar-
sipuustoa käsittelemällä  ja  näkymiä korostamalla. Kauniita tieympäristöjä 
voidaan kehittää  ja  viimeistellä tiet maisemateiksi ympäristön hoidon tasoa 
nostamalla sekä rakenteiden  ja  varusteiden yksilöllisellä suunnittelulla. Kau-
punkien  ja  taajamien sisääntulojaksoilla  on  tarve tien selkeämpään jaksotta-
miseen, hittymäalueiden jäsentämiseen  ja  paikoin katumaisuuden lisäämi-
seen. Tielle näkyvät soranottoalueet vaativat maisemointia.  /3/  

Keski-Suomen  tiepilri 

Tienpidossa  ja  -suunnittelussa  on  kiinnitettävä huomiota maisematekijöihin 
siten, että maisemallisesti arvokkaat tieosuudet, kanavat  ja sifiat  säilytetään 
alkuperäisessä asussaan, herkkiä  ja  arvokkaita maisemia säästetään  ja  uudet 
tiesuunrutelmat laaditaan maisemaan sopeutuviksi. Teiden rakentaminen tu-
lisi kohdistaa maisemaffisesti kestäville alueille. Tienvarsien maisemanhoi-
dossa  on  kiinnitettävä huomiota penger-  ja leikkausluiskien  sekä kaffioleik-
kausten muotoiluun sekä maa-ainesten ottopaikkojen, läjitysalueiden, siltojen 

 ja  lauttojen ympäristöjen  ja levähdysalueiden maisemoimiseen. Tienvarsi
-metsien hoidossa  on  otettava huomioon maisemahiset näkökohdat tiellä liik-

kujan kannalta. Levähdysalueiden sijoittamisessa  on  hyödynnettävä  luontai-
sia maiseman tarjoamia kohokohtia.  /5/  
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Kuopion lääni 

Teiden hoidon  ja  parantamisen kannalta keskeisiä alueita ovat kaupunkien 
sisääntuloväylät, taajamien lähialueet, asutusthvistymät sekä valtatie  5.  Asu-
tussa tiemaisemassa  ja  taajamien läheisyydessä tieympäristö kaipaa tilojen 
selkiyttämistä kasvillisuudeila, sisääntulojaksojen  ja liittymien  sekä alueeffis

-ten  ominaispiirteiden  ja  kulttuurin korostamista. Tiemaiseman monimuotoi-
suuden kehittäminen  on  tärkeällä sijalla kuten muuallakin metsäisillä alueil-
la. Tähän liittyen toimenpiteitä ovat näkymien avaaminen, vesistojen korosta-
minen, kohokohtien vaaliminen, maiseman erityispiirteiden esiintuominen. 

 Tien  lähiympäristön maisemanhoitoon liittyy tienvarsien raivaaminen  ja  siis- 
timmen,  tienvarren kasvifiisuuden suunnittelu sekä luiskien muotoilu.  Tie- 
ympäristössä olevia soranottoalueita  on  maisemoitava.  /9/  

Pohjois-Karjalan lääni  

Maisemanhoitoa  vaativat alueet liittyvät Pohjois-Karjalassa taajamiin, kirkon- 
kyliin, ohikulkuteiden kaupunki-  ja keskustajaksoihin,  laajoihin hittymiin 
sekä maisemoimattomiin tieluiskiin. Tärkeä toimenpideryhmä  on  teiden yk-
sitoikkoisuuden vähentäminen. Tieympäristön monimuotoisuutta  ja  rytmiä 
edistää näkymien avaaminen vesistöön, laajojen maisematilojen  ja  pitkien 
näkymien korostaminen, kohokohtien kehittäminen tiemaisemaan, kuten hy-
vät levähdysalueet  ja  tehokkaammin hoidetut tiejaksot. Tärkeimpien liittymi

-en  havaittavuutta  parannetaan istutusten sijoittelulla. Tiemaiseman siistimi
-seen  ja selkiyttämiseen  tähtäävät toimenpiteet, kuten tienvarsien vesominen 

 ja levähdys- ja pysäköintialueiden  ympäristön viimeistely ovat myös tärkeitä 
 koko  piirin alueella. Kylien kohdalla tienvarsia tulisi hoitaa yhteistyössä kylä- 

toimikuntien  ja  kuntien kanssa, muilla jaksoilla metsälautakuntien kanssa. 
Pohjois-Karjalassa toimenpiteet tulisi keskittää pääteille  ja  niissä lähirina kes-
kustajaksoille, pysäköimisalueille, keskustojen ohikulkuteille  ja erityisille 
maisematieosuuksffle.  /10/  

Oulun lääni  

Tiemaiseman  keskeisinä tarpeina ovat monimuotoisuuden lisä•  •en  ja  kau-
punkien  ja  taajamien sisääntuloväylien ympäristön parantaminen. Tiemai-
seman monimuotoisuutta  ja  vaihtelevuutta lisää näkymien auki pitäminen 
pelloille, järville, soille  ja  muille avoimille alueille, pitkien näkymien säilyttä-
minen, puulajien vaihtelu tienvarren metsissä sekä optisen ohjauksen lisää-
minen istutusten avulla peltomaisemassa, erityisesti tien ulkokaarteissa.  Tien 

 sopeutuniista lähiympäristöön  parantaa maastoleikkausten muotoilu luon-
non omiin muotoihin sulautuvaksi  ja tieluiskien kasvittarninen  paikalle sovel-
tuvan kasvillisuuden avulla. Karuilla kangasmetsäosuuksifia kanervat,  vank-
senmarjat, yms.  ovat luiskien luontevin verhous. Taajamien sisääntulojaksot 
kaipaavat hoidetumpaa ilmettä  ja epäesteettisten "takapthojen" peittämistä. 

 Taajamiin voitaisiin luoda selkeitä porttikohtia. Myös kevyen liikenteen väy-
lien linjaaminen vaihteleviksi parantaa sisääntuloväylien ilmettä.  /7/  
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Vaasan  tiepiiri  

Teiden suunnittelussa, rakentamisessa  ja kunnossapidossa  on  vaalittava  ym-
päristöllisiä, maisernailisia  ja  kulttuurisia arvoja. Kiireellisenä toimenpiteenä 

 on  tiemaisemaa  haintsevien soranottoalueiden maisemointi. Kulttuuriympä-
ristöt  ja  taajamien sisääntulokohdat  on  otettava huomioon teiden suunnitte-
lussa.  /15/  

Kuva  34:  Vaasan tiepiirissä  on  avattu näkymiä merelle nuorta rantakoivikkoa  har-
ventamalla.  

Lapin  tiepiiri  

Teiden hoidon  ja  parantamisen kannalta maisemaffisesti keskeisiä alueita 
ovat kaupunkien sisääntuloväylät, taajamien lähialueet, muut asutustiivisty

-mät  sekä päätiet. Toimenpiteitä ovat näkymien auki  pit en  avoimille 
 alueille, pitkien näkymien säilyttämn  en,  tienvarsipuuston  hoito  ja liittymien 

 korostaminen. Tieluiskien kasvittamisessa  on  suosittava  karuun ympäristöön 
soveltuvaa paikan omaa kasvillisuutta. Asutuissa maisemissa tieympäristön 
luonteen pitäisi erota asumattomista tiejaksoista. Kylät voisivat näin muodos-
taa tiemaisemassa kohokohtia.  Tie  ja tieympäristö  vaativat selkeämpää jaksot-
taniista  ja hoidetumman  ilmeen luomista lähellä taajamia. Kulttuurimaisemi-
en umpeenkasvun  est  •seksi tarvitaan eri tahojen yhteistyötä maisemanhoi-
dossa. Maisemateitä tulisi kehittää matkailuteinä opastusta lisäämällä, hoito- 
tasoa parantamalla  ja  kohokohtia korostamalla. Levähdysalueiden sijoittami-
sessa pitää hyödyntää luontaisia maiseman tarjoamia kohokohtia.  /6/  
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7  VALTAKUNNALLINEN TAVOITTEIDEN ASETTE-
LU  

7 .1 	Tielaitoksen ympäristötavoitteet  2005  

Tiemaisemanhoitoon  liittyvät päämäärät ovat luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen tiemaisemassa, maiseman arvojen kunnioittaminen  ja  säilyttä-
minen, eri tahojen kanssa yhteistyön kehittäminen maisemanhoidossa, liikku-
jalle miellyttävän  ja  helposti hahmotettavan tieympäristön  ja  -maiseman luo-
minen, sisääntuloväylien ympäristön parantaminen sekä matkailun  ja tieym-
päristön  toisiaan tukeva vuorovaikutus. 

Tielaitoksen ympäristöpäämäärinä  mainitut  asiat  sisältyvät tiepiirien selvi-
tyksien toimenpidesuosituksiin. Suositukset painottuvat kuitenkin eri puolil-
la maata hieman eri tavoin. Pohjois-  ja  Itä-Suomessa, jossa tiemaisemia vaivaa 
usein yksitoikkoisuus, korostuu toimenpidesuosituksissa luonnon monimuo-
toisuuden säilyttäminen. Etelä-Suomen kulttuurivaikutteisessa maisemassa, 
missä voimakas tienrakentaminen uhkaa kulttuuriympäristöjä, suositukset 
kohdistuvat arvokkaiden maisema-alueiden suojeluun  ja  hoitoon. Lapissa 
tärkeänä kehityskohteena ovat matkailutiet  ja  niihin liittyvät palvelut. Yhteis-
työn kehittämiseksi tiemaiseman hoidossa  on suositeltu  yhteisten maiseman-
hoitoprojektien perustamista. Kaikissa tiepiirien selvityksissä  on  nostettu toi-
menpidesuositusten erityiseksi kohteeksi kaupunkien  ja  taajamien sisääntu-
loväylien ympäristöt. Väylät ovat yleensä ympäristöään hallitsevia, eikä  tie 
jaksotu  liikenteen  ja  ympäristön luonteen muuttuessa. Etenkin harvaan asu-
tussa Itä-  ja  Pohjois-Suomessa korostetaan tiemaisemaan tehtävien toimenpi-
teiden suuntaamista asutuksen läheisyyteen.  

7 .2  Kehittäm istavoitteet tiemaisemassa 

Tiepiirien  selvityksissä korostavat tiestön maisemalliset ongelmakohdat  ja 
 ongelmien poistamiseksi ehdotetut toimenpidesuositukset. Suuri  osa  ongel-

mista liittyy tien suuntaukseen  ja  sijoittamiseen maisemassa, joita  on  vaikea 
jälkikäteen korjata. Samat ongelmaryhmät esiintyvät lähes  koko tiestöllä. 

 Vaihtelua ongelmien määrässä esiintyy lähinnä tien korkealuokkaisuuden 
mukaan. Toimenpiteissä ei ole edes ehdotettu perustavaa laatua olevien epä-
kohtien poistamista, eli teiden suuntauksen  ja  maisemaan sijoittamisen pa-
rantamista. Pääosa toimenpidesuosituksista keskittyy tieympäristön maise-
manhoitoon, viimeistelytapaan  ja  -tasoon. 
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Valtakunnallisessa tavoitteiden asettelussa voitaisiin nähdä päämääränä suo-
malaisen tiemaiseman vahvuuksien kehittäminen. Tämä merkitsisi voimava-
rojen suuntaamista tiestön maisemallisten arvojen  ja mandoffisuuksien kehit-
t•••seen ja  korostamiseen. Ongelmien järjestelmällinen poistaminen  tie- 
maisemien suunnittelun  ja  hoidon perustana ei liene järkevää eikä mandollis-
takaan. Toimenpiteet voitaisiin asettaa tärkeysjärjestykseen  sen  pohjalta, mitä 
tavoitetta niillä voidaan edistää, ei  sen  pohjalta, minkä ongelman ne poista-
vat. Toimenpiteitä tulisi myös keskittää  sinne,  missä ihmiset eniten liikkuvat. 
Tämä merkitsee panostamista pääteille  ja  niissä lähinna kaupunkien  ja  taaja-
mien sisääntulojaksoile, keskustojen ohikulkuteile, liittymiin, pysäköimis-  ja 
levähdysalueile.  Maisema-  ja matkailuteiden vetovoimaisuutta  voitaisiin 
myös lisätä hoitotasoa nostamalla, levähdysalueita parantamalla  ja tienkäyt-
täjän  informaatiota lisäämällä. 

Selvityksissä esiin tulleisiin suomalaisen tiemaiseman merkittävimpiin vah-
vuuksiin  ja kehityskelpoisiin  seikkoihin voitaisiin listata seuraavat  asiat:  

1. Kulttuurimaiseman vanha, alkuperäinen, suuntauksensa  ja  luonteensa 
säilyttänyt tiestö kulkee usein myös maisemaltaan viehättävillä  ja vathte-
levilla  alueilla. Näiden teiden maisemalliset arvot  on  tärkeä säilyttää ny-
kyisellään. Kulttuurimaisemateiden, historiallisten teiden  ja  muiden mai-
semallisesti tärkeiden tieosuuksien kehittämiseksi olisi laadittava maise-
manhoito-ohjelma, jonka toteuttamiseen kunnatkin voisivat osallistua.  

2. Arvokkailla  maisema-alueilla kulkevaan tiestöön kuuluu myös uusia 
yleisiä teit joiden ilme ei merkittävästi poikkea tavanomaisesta pääties-
tästä. Tietä voitaisiin sopeuttaa maisemaan tieympäristön hoidon keinoin. 

 Tie  tuo ihmisiä arvokkaan maiseman äärelle. Arvokas maisema-alue luo 
tiemaisemaan kohokohdan  tai  jakson, jonka merkittävyyttä liikkujan kan-
nalta voitaisiin korostaa.  

3. Arvokas maisema, esim. valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  ja 
maisemanähtävvydet  voitaisiin nähdä itseisarvona  ja säilytettävinä  kohtei-
na. Uusien hankkeiden tuominen maisema-alueille pirstoo aina kokonai-
suutta. Arvokkaiden maisema-alueiden  ja  -kohteiden 	en  rik- 
komattomina  tukee tielaitoksen ympäristötavoitteissa mainittua kestävän 
kehityksen periaatetta. 
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4. Maisemallisesti viehättäviä teitä voidaan hyödyntää matkailuteiksi  la  jopa 
 koko  maan kattavaksj matkailutieverkostoksi. Tähän liittyy  mm.  maa-

kunnallisten maisemareittien kehittäminen maakunnan maisemaa esittele-
viksi väyliksi. Maisemareiteillä kohokohtina olisivat kylät, arvokkaat 
kulttuurimaisemat  ja  muut erityiskohteet. Kauniita maaseututeitä voidaan 
kehittää myös pyöräilyreitteinä. Maisematieverkoston tunnetuksi tekemi-
seksi voitaisiin harkita  kartan ja matkaoppaan  laatimista.  

5. Tiemaisema  on  kokonaisuus. Tielaitos voi yksinään hoitaa  vain  kapeaa 
viipaletta maisemasta. Kuitenkin maisema  on  kokonaisuus, johon vaikut-
tavat monet eri maanomistajat  ja  intressit. Tiemaisemassa näiden eri 
tekijöiden luonteva ohjaaja  ja  suunnittelun koordinoija  on Tielaitos. Tie- 
maiseman kehittäminen yhteistyössä maanomistajien, metsänhoitoyhdis-
tyksien, metsäfirmojen, maaseutukeskusten, kuntien, ym. kanssa vaikuttaa 
maisemaan kokonaisvaltaisesti  ja  parantaa tiemaiseman laatua pitkäjäntei-
sesti.  

6. Suomalaisessa luontopainotteisessa tiemaisemassa kaupungit  ja taalamat 
 ovat liikkujan kokemusmaailmassa kohokohtia. Jotta rakennettu ympäris-

tö saataisiin nykyistä paremmin korostamaan  ja erottumaan  luonnon- 
maisemasta, hoitotasoa pitäisi nostaa ennen kaikkea taajamien  ja  kaupun-
kien sisääntulojaksoilla. Samalla tien hallitsevaa  ja  mittakaavaltaan liian 
suurta olemusta olisi tärkeää muokata paremmin ympäristöön sopeutu-
vaksi. Pienempinä kohokohtina teillä ovat esim. levähdysalueet  ja liitty

-mat,  joissa liikkujalla  on  tilaisuus tarkkailla ympäristöään muuta tiemaise-
maa huoleffisemmin. Myös näillä alueilla hoitotasoon voisi panostaa va-
paata tiemaisemaa enemmän.  

7. Tievmpäristö  ilmentää maiseman ominaispiirteitä. Luonnon monimuotoi-
suuden kehittäminen  ja  ylläpitäminen luo edellytykset mielenkiintoiselle 

 ja  maiseman mandollisimman hyvin esiintuovalle tielle. Maisemallisesti 
yksitoikkoisten teiden ympäristöä tulisi kehittää esimerkiksi metsänhoi-
doffisin keinoin  ja  näkymiä avaamalla. Näin jäykkä geometria  ja  yksitoik-
koiset tiejaksot saadaan elävämmiksi. 
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Kuva  35:  Maisemallisesti kauniita  ja  omaleimajsia  teitä voitaisiin enemmän hyödyn-
tää matkailuteiksi esim. opastusta lisäämällä.  

7 .3  Toimenpiteiden suuntaaminen  ja  kiireeuisyys 

 7 .3 .1  Ensisijaiset toimenpiteet  

Koko  maassa tulevat esille tietyt päätoimenpideryhmät, jotka nähdään tär-
keimpinä  ja kiireellisimmin  toteuttamista vaativma. Toimenpiteet  on  aloitet-
tava keskeisiltä  ja  paljon käytetyiltä tieosuuksilta, joista tärkeimpiä ovat kau-
punkien sisääntulo-  ja ohikulkujaksot  sekä valtatiet. Valtateiden parantami-
nen tulisi suunnata ongelmajaksoille eli kaupunkirakenteisiin sijoittuviin 
osuuksiin. Parannuksia tulisi tehdä toimintasuunnitelmien mukaisten  paran-
tamishankkeiden  yhteydessä  tai erillismä toteutuksina.  Toinen painopiste  on 

 taajamissa  ja  näiden sisääntuloteillä. Sisääntulo-  ja ohikulkutiet  sijaitsevat 
usein rakennetuilla alueilla. Näiden teiden varsilla tulisi aloittaa ympäristön 
kohentaminen yhteistyössä kaupunkien, kuntien  ja  tienvarren yritysten kans-
sa. 
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7 .3 .2  Pitkän tähtäyksen toimenpiteet  

Maisemallisille  arvoille  ja maisemanhoidoile, tiemaiseman  estetiikalle pitäisi 
tienpidossa antaa entistä enemmän painoarvoa. Tielaitos  on  tärkeässä ase-
massa suomalaisen maisemakuvan välittäjänä. Maamme maisemat hahmot-
tuvat liikkuj  alle  usein juuri tieverkolta nähtynä. Tieympäristön maisemanhoi-
to kannattaa  ensin  keskittää taajama-  ja  kulttuurimaisema-alueille sekä mat-
kailu-  ja  historiallisiin teihin. Kulttuurimaisemaan sopiva viitoitus, opastus, 
rakenteet  ja varusteeet  olisivat kehittelyn arvoisia. Alempiluokkaisila, van-
hoilla tiejaksoilla tärkeintä  on  huolehtia ympärille avautuvan kulttuuri-
maiseman säilymisestä  ja  siitä, etteivät liikenneympäristössä tehtävät paran-
nukset  tee  tiestä liian hallitsevaa elementtiä maisemassa. Kulttuurimaisema- 
alueilla tien suunnitteluprosessia tulisi kehittää. Pienet perusparannushank-
keet saattavat aiheuttaa voimakkaita dramaattisia muutoksia maisemassa. 

 Kanta- ja valtateillä  tien sopeutuvuutta maisemaan voidaan edistää luiskien 
muotoilulla, tien jaksottamisella  ja tienvarsikasvillisuuden  hoidolla. Kaikkein 
ongehnallisimmilla teillä, jossa vaikeudet liittyvät tien suuntaukseen  ja  ympä-
röivään maankäyttöön, pienillä tieympäristön parannustoiinenpiteillä saata-
vat  edut ovat vähäisiä. Asumattomat tieosuudet eivät vaadi erityisiä maise-
marihoidoffisia toimenpiteitä. 

Tulevaisuutta ajatellen  on  syytä ajatella toimenpiteitä tiepiirin alueella tiekoh-
taisina kokonaisuuksina, joissa samaan alueeseen vaikuttaa monta tekijää. 
Maisemanhoitoa, matkailua, virkistystä  ja  maaseudun elinkeinoja voidaan 
kehittää yhteisprojekteina, jotka etenevät alueeffisina ohjelniina. Taajama-  ja 
kyläalueilla  ympäristön parantamissuurinitteluun tulee kytkeä  kunnat ja ky-
lätoimikurinat.  Yhteistyötä vaatii myös matkailuteiden kehitt•en  ja  eri- 
tyyppisten reittien (pyöräily, patikointi, virkistys, automatkailu, jne.) luomi-
nen  ja  niistä tiedottaminen. Kyseisiin projekteihin voidaan hakea myös  EU-ra-
hoitusta. 

Tienpitohenkilöstön  koulutus  ja motivointi  ovat yksi tärkeimpiä toimenpitei-
tä, jolla tiemaisemaa voidaan välillisesti parantaa. Sekä suunnittelijoille, ra-
kentajille että kunnossapitäjille tulee suunnata ympäristönhoidon täydennys-
koulutusta. 
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