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Asiasanat tieympäristä, tiemiljöä, maisemasuunnittelu 

Tiivistelmä  

Tavoitteet 

Eurooppatie  18 suunnitteluperiaatteiden kehittämisefle  asetetaan seuraavat 
yle istavoitteet: 

•  tie  sovitetaan osaksi maisemaa  ja  rakennettua miljöötä 
•  tie  edustaa suomalaista korkeatasoista väyläarkkitehtuuria  ja  muotoilua 
• tiemaisemassa korostuu suomalainen luonto 
• tiekokonaisuudesta  muodostuu visuaalisesti hallittu  ja  yhtenäinen koko-

naisuus 
•  tien yhdenmukaisuuden  ja  omaleimaisuuden suhteet määritellään 
• tiemiljöö  ja  toiminnat sovitetaan luontevasti yhteen 
•  suunnittelussa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita 
•  ympäristöhaittoja ehkäistään  ja lievennetään  hyvällä suunnittelulla 

Tarkastel uperiaatteet 

Väylämiljöötä  käsittelevässä osatehtävässä selvitetään  ja  määritellään 
suunnitteluperiaatteita sekä tien sovittamisesta osaksi maisemaa että tiellä-
liikkujan kokemusmaailman muodostaville tekijöille. 

Luonnonympäristöä  ja  esimerkiksi ekologiaa ei varsinaisesti tarkastella täs-
sä selvityksessä. Maankäyttöön  ja yhdyskuntarakenteeseen  otetaan kantaa 

 vain maisemarakenteen  ja taajamakuvan  näkökulmista. 

Tiemiljöö -käsitteen sisältö  on  jaettu toiminnallisten  ja  muotoilua ohjaavien 
periaatteiden mukaisesti: 

• väyläarkkitehtuuriin 
• väylään  liittyvään miljööseen 
• maisemaan 

Maisemajaksojen  muodostuminen 

Erityyppisten  maisemien, erityiskohteiden  ja  tapahtumien perusteella kulkija 
pystyy paikallistamaan itsensä  ja  hänelle  jää  kuljetusta reitistä jäsentynyt 
muistikuva.  

E18-tie on  jaettu  13  luonteeltaan erilaiseen maisemajaksoon:  

1. Turku -Naantali-Piikkiö, kaupunkijakso  
2. Piikkiö-Halikko, maisemajakso  
3. Halikko-Muurla, kulttuurimaisemajakso  
4. Muurla-Lohja, järviseutujakso  
5. Lohja-Espoo, maisemajakso  
6. Espoo-Helsinki -Vantaa, kaupunkijakso  
7. Helsinki-Koskenkylä, maisemajakso 
8. Koskenkylä-Pernaja, kulttuuri-  ja luonnonympäristöjakso 



9. Pernaja-Ruotsinpyhtää,  metsäjakso  
10. Ruotsinpyhtää-Kotka, maisemajakso  
11. Kotka-Vehkalahti,  kaupunkijakso  
12. Vehkalahti-Hamina,  kaupunkijakso  
13. Hamina-Vaalimaa, metsäjakso 

Yhdenmukaisuuden/omaleimaisuuden kohdentaminen  

Tiehen liittyvän  miljöökokonaisuuden  eri  osatekijöiden  suunnittelussa 
joudutaan hakemaan oikeaa suhdetta yhtenäisyyden  ja erityisluonteisuuden 

 välillä. 

Yhtenäisyys  tiemiljöössä  helpottaa liikenteen viestien vastaanottamista  ja 
liikennetilanteissa  toimimista.  Yhdenmukaisuuden  tekijät muodostavat 

 Eurooppatien  oman omaleimaisuuden piirteet, joilla  se  voidaan erottaa 
omaksi  kokonaisuudekseen.  

Tien  omaleimaisuuteen liittyviä tavoitteita tulee toteuttaa erityisesti  väyläark-
kitehtuuriin  kuuluvia elementtejä käyttäen. Toisaalta  väyläarkkitehtuurin 
elementeillä  on  myös merkittävä tehtävä korostaa tärkeitä  erityiskohteita  ja - 

 ympäristöjä  ja  tuoda niiden omaleimaiset piirteet esiin. Korkea laatu tulee 
olla keskeisin  Eurooppatien  omaleimaisuuden tekijä. 

Maisema-arkkitehtuurin suunnitteluperiaatteet 

Maiseman kokonaiskuva  ja sen  hoito ovat tiestön suunnittelussa, raken-
tamisessa  ja kunnossapidossa  keskeisiä asioita. Taajama-, kulttuuri-
maisema-  ja metsäalueilla  on  erilaisia tarpeita ohjata  miljöön  muodos-
tumista  Tielaitoksen hallinnoimaa  aluetta laajemmin.  Suunnitteluperiaatteet 

 jakautuvat sekä yleisiin että  Tielaitokselle  suunnattu  i hin su unnitteluperiaat-
teisiin. 

Väyläarkkitehtuurin suunnitteluperiaatteet 

Väyläarkkitehtuurin  keskeinen tehtävä  on  tien identiteetin synnyttäminen. 
Toisaalta  väyläarkkitehtuurin elementeillä  on  myös merkittävä tehtävä 
korostaa tärkeitä  erityiskohteita  ja  -ympäristöjä  ja  tuoda niiden omaleimaiset 
piirteet esille.  

Tien  tuotekuvaa  ilmentävät keskeiset  Eurooppatie-elementit ovat:  

• tunnusväri 
•  muoto-  ja symboliikkamaailma 
•  uudet  opasteet  ja  liikennemerkit 

 • kilometripylväs 
• levähdysaluevarustus 
• pysäkkikatos  

Edellisten lisäksi seuraavien elementtien  muotoilullista  ilmettä tulisi kehittää, 
jotta asetetut  muotoilutavoitteet  saavutettaisiin:  

• kaiteet 
•  valaistus 

 • portaali 
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Edellä mainittujen lisäksi tiemiljööseen liittyy muita, voimakkaasti miljöötä 
muodostavia  ja muokkaavia  elementtejä. Näiden tulee toteuttaa määritelty-
jen tavoitteiden mukaisia korkean laadun  ja designin  vaatimuksia. 

• opasteetja  liikennemerkit 
• sillat 
• meluesteet 
• hirviaidat  

Suositukset lyhyen tähtäimen toimenpiteistä  

Tielaitoksen hallinnoimaa tiealuetta  laajempaa  miljöön  muodostumista voi-
daan ohjata  tienvarsiosayleiskaa va/Ia.  Toimintojen sijoittu misen  ja tiejärjes-
telyjen  lisäksi voidaan osayleiskaavaan sisällyttää maisemanhoidollisia toi-
menpiteitä. Erityisesti taajama-alueiden ulkopuolelle sijoittuvia palveluja 
järjestettäessä  on  tienvarsiosayleiskaava  hyvä väline kokonaisvaltaiseen 

 miljöön  hallintaan. Kokeilualueena voisi olla jokin kulttuurimiljööseen sijoit-
tuva valtatiejakso. 

Ehdotettujen Eurooppatie-elementtien kehittämiseksi tulisi jatkaa Euroop-
patieilmeen suunnittelua tarkemmalla tavoitteiden  ja  keinojen sekä yhteis-
työkuvioiden määrittelyllä eri yhteistyökumppanien kanssa. Tällaisia voivat 
olla maaku ntaliitot, kauppakamarit, matkailun edistämiskeskus, linja- 
autoliitto sekä varusteiden  ja katosten  valmistajat. 

Muotoilullisesti kehitettävien  elementtien osalta (kaiteet, valaisimet  ja por-
taalit)  tulisi jatkaa tähänastista suunnittelua elementtien muotoilullisen il-
meen kehittämisprojekteilla. 



Guidelines for Planning and Design tor E18 Road in Finland, Road  Mileau  

Key words: Road environment, Road milieu, Landscape architecture 

EXECUTIVE SUMMARY 

Objectives 

The following general objectives will be set for the development of the 
guidelines for planning and design of the European Road El 8.  

•  the road will be linked as an integral part of the landscape and the built 
milieu  

•  the road represents high quality Finnish road architecture and design 
 •  Finnish nature will be emphasised in the road side milieu  

•  the road milieu forms a visually controlled and consistent unit  
•  relationship between uniform and unique features of the road will be 

defined  
•  road side milieu and different activities will be linked together in a natural 

manner  
•  planning follows the principles of sustainable development  
•  environmental nuisance will be prevented and minimised through good 

design 

Study method 

The guidelines dealing with integrating the road into the landscape, with the 
road forming a sub-set of the images in the perception world of the person 
moving along the road, will be investigated and defined in the sub-task 
(sub-assignment) of the road milieu. 

This study does not directly deal with the natural environment and ecologi-
cal aspects. Land use and community structure are only dealt with from the 
perspective of milieu structure and the visual impact on the built environ-
ment. 

The concept of road milieu, as understood in the principles of activities and 
the design instructions, consists of:  

•  road architecture  
•  milieu directly linked to the road 

 •  landscape 

Formation of Landscape Sequences 

A person moving along the road will be able to locate  him/herself  and to 
form an organised image of the route he/she is taking. This image comes 
from different landscapes, special points of interest, and things that hap-
pened during trip. 

E18 has been divided into 13 characteristically different landscape se-
quences: 

1. Turku -Naantali-Piikkiö,  urban sequence 
2. Piikkiö-Halikko,  landscape sequence 
3. Halikko-Muurla,  sequence of culture landscape  



4. Muurla-Lohja,  lake district sequence 
5. Lohja-Espoo,  landscape sequence 
6. Espoo-Helsinki-Vantaa,  urban sequence 
7. Helsinki-Koskenkylä,  landscape sequence 
8. Koskenkylä-Pernaja,  culture and natural landscape sequence 
9. Pernaja-Ruotsinpyhtää,  forest sequence 
10. Ruotsinpyhtää-Kotka,  landscape sequence 
11. Kotka-Vehkalahti,  urban sequence 
12. Vehkalahti-Hamina,  urban sequence 
13. Hamina-Vaalimaa,  forest sequence 

Targeting Uniform and Unique Features of the Road 

When planning the overall milieu for the road it is essential to find an ac-
ceptable proportion between uniform and unique features of the road. 

Uniform features help to absorb the messages of the traffic and to react in 
different traffic related situations. Uniform features form the unique charac-
ter of E 18 road making it different from other roads in Finland. 

The objective of achieving uniqueness will be implemented through the 
utilisation of road architecture elements. On the other hand the different 
elements of road architecture should emphasise the special points of inter-
est and special landscapes and thus stress their unique characteristics. 
One of the most central features of the uniqueness of a European Road 
should be its high quality 

Planning Principles of Landscape Architecture 

The overall image of the landscape and landscape management are central 
items in road planning, construction, and maintenance. Urban areas, cul-
tural milieus, and forest areas have different needs in relation to the forma-
tion of the road milieu. These are broader concepts than only planning the 
area managed by the Road Administration. Planning principles are thus di-
vided into those of general importance and those directly connected to the 
needs of the Road Administration. 

Planning Principles of Road Architecture 

The central task of road architecture is to create art identity for the road. On 
the other hand the different elements of road architecture should empha-
sise the special points of interest and special landscapes and thus stress 
their unique characteristics. 

The main elements characterising the image of the European Road are:  

•  colour code of European Road  
•  shapes and symbols related to European Roads 

 •  new traffic signs  
•  milestone signs  
•  rest area services  
•  bus stop facilities  



It is important to develop the following elements in order to reach the design 
objectives:  

•  safety fence  
•  lighting  
•  overhead sign support 

In addition, there are other elements which have a strong influence on mi-
lieu. These must also fulfil the requirements of high quality and design 
standards.  

•  traffic guidance signs 
 •  bridges  

•  noise barriers  
•  game fences 

Short Term Recommendations 

Formation of the milieu in a wider sense than that specified by the Road 
Administration can be developed through General Plans for Roadsides. 
This partial master plan can consist of the location of activities, road ar-
rangements, and landscape activities. Road side general planning is a good 
landscape management tool when organising the location of services, es-
pecially in areas outside the urban centres. This could be tested,  e.g.,  in a 
pilot area located in some culture milieu along the highway. 

The planning of the European Road image should be continued in order to 
further develop the proposed European Road elements. This would mean a 
more detailed definition of goals, objectives, and activities to achieve them, 
together with the different co-operation partners. The co-operation partners 
could be Regional Councils, Chambers of Commerce, the Finnish Tourist 
Board, the Finnish Bus and  Coatch Assosiation  and the manufacturers of 
the infrastructure items and bus stands. 

The development of design elements (fences, lighting, and portals) should 
be continued through the setting up of design image development projects.  



Alkusanat 
Tielaitoksessa  käynnistettiin joulukuun  1995  alusta  E18-tien suunnittelupe-
riaatteita koskeva selvitys. Selvityksessä rajaudutaan tarkastelemaan liiken-
teen ohjauksen, tienvarsipalvelujen  ja tiemiljöön suunnitteluperiaatteita.  Työ 
valmistui kesäkuussa  1996. 

E18-tie  kulkee Suomessa kolmen läänin  ja  tiepiirin alueella  ja  on  jaettu 
kahteentoista  (12) erillishankkeeseen,  joiden toteuttamisaikataulu vaihtelee 
vuosien  1995-2010  välillä.  E18-tie on  osa EU:ssa  määriteltyä  TERN  verk-
koa  (Trans-European Road Network),  jonka kehittämiselle  on  asetettu ylei-
set laatutavoitteet. Tielaitoksessa  on  nähty tarpeelliseksi selvittää  El 8-tien 
suu  fln ittel uperiaatteita  sekä kansallisista syistä että Euroopan Yhteisön 
asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Selvitystyön tavoitteena  on  antaa käytännön suunnittelutyölle su untavlivat, 
joita noudattaen päästään  E18-tiellä yhtenäiseen laatutasoon sekä Suo-
messa että kansainvälisesti. Kansallisina tavoitteina työssä ovat  mm. 

 myönteisen  Suomi-kuvan luominen, suomalaisen maiseman, arkkitehtuurin, 
muotoilun  ja  kulttuurin esille tuominen sekä modernin tietotekniikkayhteis-
kunnan ilmentäminen. Tavoitteena  on  myös edistää eurooppalaisittain kor-
keatasoisen palvelualueverkon syntymistä  El 8-tien varteen sekä kehittää 
tapaa tuoda esiin vaikutusalueen kuntien palveluja. Työssä tuotettiin myös 
esitykset lyhyen aikavälin toimenpiteiksi. 

Selvityksessä käsitellään  El 8-tien su unnitteluperiaatteita, jotka  on  kuitenkin 
pääosin sovellettavissa myös muulle Eurooppatieverkolle. 

Työ  on  jakautunut ohjelman mukaan kolmen  osa-alueen; liikenteen ohjauk-
sen, palvelujen  ja tiemiljöön  selvityksiin. Kustakin  osa-alueesta  on  laadittu 
erillinen raportti. 

Tässä raportissa käsitellään tiemiljöön suunitteluperiaatteita. 

Selvitys  on  ensisijaisesti suunnattu tiepiirin toimenpiteiden ohjelmointia 
varten sekä toiminnan  ja  koulutuksen ohjaamiseen  ja  kehittämiseen. Koska 
tiepiiri hallitsee  vain  hyvin kapeaa aluetta tiestä, ovat  sen  mandollisuudet 
maisemanhoitoon  varsin rajatut.  Tämän vuoksi suunnitteluperiaatteet  on 

 suunnattu myös tiepiirin yhteistyökumppaneille, kunnille, viranomaisille sekä 
tienkäyttäjille  ja  tien varsien kiinteistöjen omistajille. 

Jotta sekä Tielaitoksen tavoitteet  miljöön  suhteen että muiden tiestä hyöty-
jien toiveet tien osalta tulisivat mandollisimman hyvin huomioon otetuiksi, 
tulisi kehittää soveliaita yhteistyötapoja. Tässä työssä pyritään osoittamaan 
niitä kohteita, joissa laajempi, kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö olisi 
tarpeen. Selvitystyötä valvoneen  El 8-johtoryhmän kokoonpano  on  ollut: 
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Ylijohtaja Eero Karjaluoto, puheenjohtaja 
Johtaja  Jukka  Isotalo 
Tiestöpäällikkö  Pekka Vahala 
Tiejohtaja  Jorma Hintikka 
Tiejohtaja  Ville  Mäkelä 
Viestintäjohtaja  Pär-Håkan  Appel 
Tieinsinööri  Ilkka Komsi 
El8-projektipäällikkö  Leo  Koivula, sihteeri 

Tielaitos/J  
Tie laitos/J  
Turun tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Tielaitos/Vi 
Tielaitos/Es  
Uudenmaan tiepiiri 



Työtä ohjanneeseen  E18  työryhmään ovat kuuluneet:  

E18-projektipäällikkö  Leo  Koivu  la,  puheenjohtaja 
Suunnittelupäällikkö  Matti  Vehviläinen 
Suunnittelujohtaja Pekka Kontiala 
Johtaja Timo Heiskanen 
Johtaja Antti Rinta-Porkkunen 
Tieinsinööri Ilkka Komsi  
Dl Ronald Westmark 
Dl  Maarit  Saari 
Arkkit.  Liisa Koskela 
Tekn. lis  Pekka Leviäkangas 

 Meteorologi  Yrjö Pilli-Sihvola 
Rkm Teuvo  Kela 
Tekn, lis.  Kari Lautso  
Dl Matti Matinheikki,  sihteeri 

Uudenmaan tiepliri 
Turun tiepiiri 
Uudenmaan tiepilri 
Kaakkois-Suomen tiepilri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Tielaitos/Es 
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Uudenmaan tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepilri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Tielaitos/LPK 

 LT-Konsultit Oy 
Uudenmaan tiepilri  

Konsultin  organisaatio  on  koostunut seuraavista henkilöistä:  

Projektin  johto  ja  koordinointi  
Dl  Pekka Kuorikoski, projektipäällikkö 	 Maa  ja  Vesi Oy  
Dl Petri  Numminen, projektisihteeri 	 Maa  ja  Vesi Oy 

Liikenteenohjaus  
Dl Kristian Appel 	 Traficon  Oy  
Dl  Torni Ristola 	 Traf  icon  Oy  
Dl Petri  Numminen 	 Maa  ja  Vesi Oy 

Tienvarsipalvelut  
Dl  Jukka  Noponen 	 Maa  ja  Vesi Oy 
KTM Kyösti Pätynen 	 Entrecon Oy 
MMM  Matti Narsakka 	 Maa  ja  Vesi Oy  

Tie  miljöö 
Arkkit.  Jari Mäkynen Maa  ja  Vesi Oy  
Majs. arkkjt.  Leena Ihalainen Maa  ja  Vesi Oy  
Prof.  Antti Nurmesniemi  Studio  Nurmesniemi Ky  
Sis. arkkit.  Jorma Valkama  Studio  Nurmesniemi Ky  
Sis. arkkit.  Leena Konttinen  Studio  Nurmesniemi Ky 

Tiedonhallinta  
Dl  Seppo Lamppu 	 Maa  ja  Vesi Oy  
Dl Iris  Vikman 	 Maa  ja  Vesi Oy 



E18  suunnittelupenaatteiden kehittaminen  

Sisältö 

Tiivistelmä.................................................................................................... 1 

Summary......................................................................................................4 

Alkusanat..................................................................................................... 7 

1. TAVOITTEET ......................11 

1.1 	Tie-estetiikka.................................................................................... 11 
1 .2  Maisema-  ja luonnonympäristö ........................................................ 11 
1.3 Yhdyskuntarakenne.........................................................................12 

2. YHDENMUKAISUUDEN  JA  OMALEIMAISUUDEN KOHDENTAMINEN  13 

3. SUUNNITTELUPERIAATTEET.................................17 

3.1 Väyläarkkitehtuurin suunnitteluperiaatteet........................................17 
3.1.1 Eurooppatie-elementit................................................................ 17 
3.1 .2 Muotoilullisesti kehitettävät  elementit......................................... 26 
3.1 .3  Muu väyläarkkitehtuuri ............................................................... 31 

3.2 Maisemarakentamisen  ja  -hoidon suunnitteluperiaatteet.................. 33 
3.3 Maisemajaksojen suunnitteluperiaatteet...........................................39 

4. ESIMERKKITOIMENPITEITÄ..................... 81 

5. LYHYEN AIKAVÄLIN TOIMENPITEET................87 

5.1  Suositukset maisemanhoidollisista toimenpiteistä ............................ 87 
5.2  Suositukset väyläarkkitehtuuriin liittyvistä toimenpiteistä .................. 87  

LÄHTEET................................................................................................... 89 

LuTE 1: Tarkasteluperiaatteet....................................................................91 

 LIITE  2:  Raporteista annetut lausunnot 



10 	 E18  suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen  

Kuvat: 

Arkk.  Eeva  Aarrevaara  31 
FM  Jari  Hietaranta  1, 21, 23, 29 
Mais.arkk.  Leena  lhaainen  12, 16, 17,20,35,36,37,38,39,40,41,43,45 
Arkk.  Jari Mäkynen  2, 9, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 47 
Dl  Taru  Myllyvirta  48, 49 
Arkk.  Tapani Vuorinen  6, 10, 32, 33, 34, 44, 50, 53, 54, 55 
Hortonomi  Paula  Suominen  22, 27 
Studio  Nurmesniemi  Ky  4, 5, 7, 8, 11, 14 



E18  suunnitteluperlaatteiden  kehittäminen 
	 11 

TAVOITTEET  

1.  TAVOITTEET  

Eurooppatie  18 suunnitteluperiaatteiden  kehittämiselle asetetaan seuraavat 
yleistavoitteet: 

•  tie  sovitetaan osaksi maisemaa  ja  rakennettua miljöötä 
•  tie  edustaa suomalaista korkeatasoista väyläarkkitehtuuria  ja  muotoilua 
• tiemaisemassa korostuu suomalainen luonto 
• tiekokonaisuudesta  muodostuu visuaalisesti hallittu  ja  yhtenäinen koko-

naisuus 
•  tien yhdenmukaisuuden  ja  omaleimaisuuden suhteet määritellään 
• tiemiljöä  ja  toiminnat sovitetaan luontevasti yhteen 
•  suunnittelussa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita 
•  ympäristöhaittoja ehkäistään  ja lievennetään  hyvällä suunnittelulla  

1.1 Tie-estetiikka 

Tavoitteena  on  luoda laadukas väylämiljöä, joka antaa mielikuvan Suo-
mesta kulttuurimaana. Keinoina käytetään arkkitehtuurin, korkean  teknolo-
gian ja  muotoilun sekä suomalaisen maiseman taitavaa yhteensovittamista 
suunnittelussa, rakentamisessa  ja ylläpidossa.  

Yhtenäisen vaikutelman syntyyn liittyy jokin tiemiljöössä toistuva elementti 
 tai  aihe. Tavoitteena  on  löytää aiheita, jotka parantavat väylän tunnistetta-

vuutta. Muotoilun avulla voidaan tukea yhtenäisen vaikutelman syntyä. 

Viltoituksen  ja opastuksen  suunnittelussa hyödynnetään uuden  teknologian 
ja  muotoilun keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Siltojen, meluesteiden, portaalien, tievalaisimien  ja  muiden tiemiljööseen 
voimakkaasti vaikuttavien elementtien hyvällä suunnittelulla mandollistetaan 
suomalaisen muotoilun  ja  tien imagon esilletuominen. 

Valaistuksen mandollisuudet voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi etenkin 
liittymissä, palvelualueilla  ja  taajamien läheisyydessä. Pimeän ajan pituus  ja 

 eri vuodenajat otetaan yhdeksi lähtökohdaksi suunnittelussa.  

1.2  Maisema-  ja  luonnonympäristö  

Tavoitteena  on  antaa yhtenäinen kokonaisvaikutelma. Tielläliikkuja kokee 
kulkemisensa tapahtumasarjana, jonka kokonaisvaikutelma muodostuu nä-
kyvissä olevista elementeistä. Luonteenomaisten piirteiden vahvistamisella 
tuetaan yhtenäisen vaikutelman syntymistä  ja  erityispiirteitä korostamalla 
parannetaan orientoitavuutta sekä maiseman mieleenjäämistä. Tavoitteena 

 on  tuoda tienkäyttäjän ulottuville maisemallisesti kauniit paikat  ja  kokonai-
suudet. 
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Väylä rytmittyy erilaisiin maisemajaksoihin, joiden erityispiirteitä voidaan ko-
rostaa. Aiheina voivat olla esim: 

• metsäosuudet 
•  kulttuurimaisemat  ja  näkymät 
• vesistönäkymät 
• maastonmuodot  ja -muotoilut  

Tavoitteena  on  maiseman perusrakenteen  ja  luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen. Arvokkaat maisema-, luonto-  ja viheraluekokonaisuudet,  joilla 

 on  kulttuuriperinnön  tai  luonnonarvojen  kannalta merkitystä, pyritään säilyt-
tämään  ja  tuomaan esille tiemaisemassa. 

Kulttuuri-  ja esihistoriallisten  kohteiden suojeluarvoa ei vaaranneta. 

Suunnittelun tärkeänä osana  on  luonnonvarojen säästäminen, meluhaitto-
jen minimointi sekä muiden päästöjen  ja  haittojen ehkäiseminen  tai  lieven-
täminen.  

Suomalaisen estetiikan arvostuksen kehittämisen vuoksi  on  merkittävää, 
että tiemiljööstä muodostuu hyvin hoidettu  ja jäsennelty.  

1.3  Yhdyskuntarakenne  

Väylä tulee suunnitella vuorovaikutteisesti tukemaan yhdyskuntarakenteen 
 ja  elinkeinoelämän pitkän aikavälin kehitystä siten, että myös nykyiset  ja 

 lähiajan tarpeet tulevat huomioon otetuiksi. 

Liikenneperäisten  haittojen torjuminen  ja  vähentäminen korostuu tien oman 
 tai  sen  vaikutuksesta syntyvän/siirtyvän liikenteen kulkiessa rakennettujen 

alueiden läpi  tai  niiden läheisyydessä. Haittoja aiheuttava liikenne pyritään 
siirtämään muualle  tai  haitat välttämään suunnittelun keinoin. Vasta toissi-
jaisena tulee rakenteellinen torjunta, jonka maisemavaikutukset taas käyte-
tään hyväksi tiemiljöön kehittämisessä. 

Palvelu-  ja levähdysalueet  sovitetaan sijaintinsa, palvelutasonsa  ja  luon-
teensa puolesta tiellällikkujan tarpeisiin  ja sijaintialueldensa yhdyskuntara-
kenteeseen. 
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2. YHDENMUKAISUUDEN JA  OMALEIMAISUUDEN  
KOHDENTAMINEN  
Tiehen liittyvän miljöökokonaisuuden eri osatekijöiden suunnittelussa 
joudutaan hakemaan oikeaa suhdetta yhtenäisyyden  ja erityisluonteisuuden 

 välillä. Molemmat palvelevat ensisijaisesti tielläliikkujan orientoitumista  ja 
ajotapahtuman miellyttävyyttä ja häiriöttömyyttä.  

Tien  omaleimainen luonne kertoo väylälle liittyvälle oikealle tielle saapumis-
esta  ja miljöön yhdenmukaisuus  vahvistaa oikealla väylällä pysymisen 
kokemusta. Yhtenäisyys tiemiljöössä helpottaa liikenteen viestien vas-
taanottamista  ja liikennetilanteissa  toimimista. Yhdenmukaisuuden tekijät 
muodostavat Eurooppatien oman omaleimaisuuden piirteet, joilla  se  voi-
daan erottaa omaksi kokonaisuudekseen.  

Tien  omaleimaisuuteen liittyviä tavoitteita tulee toteuttaa erityisesti väyläark-
kitehtuuriin kuuluvia elementtejä käyttäen. Korkea laatu tulee olla keskeisin 
Eurooppatien omaleimaisuuden tekijä. 

Laatu  on  korkean palvelutason  ja miljöön  laadun lisäksi identiteetin, yh-
denm ukaisuuden  ja erityisyyden  tavoitteiden saavuttamista. Erilaisilla 
maisema-alueilla  ja  erityisesti väylään liittyvillä taajamilla, tuotantoalueilla, 
kauppapaikoilla  ja  yksityisillä yrittäjillä  on  myös tarve  tulla omaleimaisina 

 näkyviin tielläliikkujille. Tielle määriteltyjä tavoitteita tukee näiden pyrki-
mysten huomioon ottaminen mandollisimman hyvin.  

Tien sovittamisessa  osaksi maisemaa pidetään lähtökohtana olevan 
maisemakuvan säilyttämistä. Etelä-Suomen maisemakuvan erot  län-
sisuomalaisen ja itäsuomalaisen  maiseman välillä ovat vähäisiä. Maise-
massa toistuvat metsät, kalliot  ja peltoaukiot.  Nämä luovat yhdenmu-
kaisuutta  ja  visuaalisesti rauhallista kokonaisvaikutelmaa. 

Omaleimaisena korostuvia maisemaelementtejä  ovat laajat peltoaukiot, 
vesistönäkymät, jylhät kalliot, suuret kaupungit  ja kulttuurimiljööt,  joiden 
korostamisella luodaan ajokokem usta rytmittäviä elämyksiä. 
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Kuva  1:  Länsisuomalaista maisemaa Hepo-ojanlaaksossa. 

Yhdenmukaisuuden luominen 

Yhdenmukaistamisen  perustana muulle väylän arkkitehtuurille ovat tien 
konkreettinen muoto, johon vaikuttavat tien poikkileikkaus, kaistamäärät, 
luiskien  ja välialueiden  muotoilu sekä tiehen valittavat materiaalit  ja  päällys- 
teet.  Näihin liittyvien tekijöiden osalta pyritään yhteneväisyyteen  koko  tie- 
osuudella. 

Opasteiden  ja liikennemerkkien  ulkoasu  on  tarkasti määrätty. Ne tulee ottaa 
huomioon yhtenä lähtökohtana muita elementtejä  ja  yhtenäistä kokonai-
suutta suunniteltaessa. Näin väItetään häiritsevän kirjavuuden syntymistä 
miljöössä.  

Osa opasteista ja  merkeistä  on  vapaammin muotoiltavissa. Nämä ovat kes-
keisessä asemassa tien omaa identiteettiä suunniteltaessa. 

Tähän työhön liittyvissä pikaparannustoimenpidesuunnitelmissa  on  esitetty 
uuden kilometripylvään käyttöön ottamista. Viiden kilometrin välein  koko 

 tien osalle sijoitettavan kilometripylvään merkitys olisi ensisijaisesti tien 
omaleimaisuuden luomisessa. Kilometripylvään muotoilussa  ja  grafiikassa 
voidaan toteuttaa tien omaleimaisuuteen  ja  imagoon liittyviä tavoitteita. 

Sillat, kaiteet, valaisimet  ja portaalit  ovat yksityiskohtia, jotka toistuvat  koko 
tieosuudella.  Näillä elementeillä, olisi mandollista viestittää tietylle väylälle 
liittymisestä. 

Siltojen suunnittelussa häiritsevän kirjavuuden  ja  liiallisen monimuotoisuu-
den välttämiseksi  on  tarpeen valita jaksot, joilla tulee pyrkiä tietynasteiseen  
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yhteneväisyyteen  ainakin  värv ja materiaalimaailman  osalta, jossakin mää-
rin myös siltatyypin  ja sillan  muotokielen osalta. Tavoitellun yhtenäisyyden 
toteutumisesta tulee huolehtia tieosuuksien suunnittelu-  ja toteutusrajoista 

 huolimatta. 

Levähdysalueita,  jotka sijoittuvat maisemallisiin paikkoihin, joissa ei ole eri-
tyistä maisemallista  tai  kulttuurista vetovoimaa, voidaan käyttää Eurooppa-
tieilm een voimistamiseen. Kalusteiden  ja valaisinten  väri-  ja muotomaailmat 

 voivat kertoa väyläarkkitehtuurin yhtenäistä kieltä. 

Kaukoliikenteenpysäkeistä  tulisi selvästi käydä ilmi, että kuljetaan pitkin 
tiettyä Eurooppatietä. Muilla linja-autoyhteyksillä  on  vastaavanlaisia tarpeita 
tunnistettavuuteen. Tällöin tulee mandollisuuksien mukaan pyrkiä sovitta-
maan useampia tunnisteita samalle alueelle  tai  valita merkittävimmän yhte-
yden tunnuspiirteet. 

Omaleimaisuuden luominen 

Sillat, kaiteet, valaisimet ovat keskeisiä elementtejä, joilla voidaan korostaa 
tietyn paikan omaleimaisuutta. 

Sillat ovat aina maamerkkejä, joiden luonteeseen  ja  merkitykseen ympäris-
töön orientoitavuudessa kuuluu riittävän suuri oma erityisluonne. Erityisesti 
siltojen kaiteita voidaan käyttää vahvistamaan jonkin paikan  tai  maiseman 
erityisluonnetta  tai  tien jaksottumista. 

Valaistuksen suunnittelu  on  sidoksissa maisemaan  ja  rakennettuun ympä-
ristöön liittyviin tavoitteisiin. Poikkeavien valaistusjärjestelyiden käytöllä voi-
daan voimakkaasti korostaa erityisluonteisia paikkoja kuten taajamia, palve-
lualueita, liittymiä, luonto-  tai kulttuurikohteita  ja  taideteoksia. 

Erityisesti maisemallisesti merkittävissä paikoissa  ja  ympäristöissä (esim. 
kulttu  u nh istoriall isissa maisemakokonaisuuksissa  ja vesistömaisemissa) 

 tulisi levähdysalueen varustus sovittaa ympäristöön  ja  korostaa  sen  oma-

leimaisu  utta. 

Meluntorjunnan  estetiikka valitaan  miljöön ja liikenneympäristön  luonteen 
sekä teknisten mandollisuuksien mukaan. Lähiympäristössä olevat melues

-teet,  samoin kuin muutkin rakenteet tulee ottaa huomioon uusia meluesteitä 
muotoiltaessa, niin että kokonaisuudesta muodostuu riittävän yhtenäinen. 

Hirviaitojen  muotoilu tulee sovittaa aina ympäristön luonteeseen 
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Kuva  2:  Kevyenliiken teens//ta  voitaisiin muotoilun keinoin erottaa voimak-
kaammin moottoritiestä.  
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3. SUUNNITTELUPERIAATTEET 

Suunnittelujärjestelmien  kehittäminen 

Maiseman kokonaiskuva  ja sen  hoito ovat tiestön suunnittelussa, rakenta-
misessa  ja kunnossapidossa  keskeisiä asioita. Taajama-, kulttuurimaisema- 
ja metsäalueilla  on  tarvetta ohjata  miljöön  muodostumista Tielaitoksen  hal-
linnoimaa  aluetta laajemmin. Ohjauksen tarvetta  on liikennejärjestelyiden 
(liittymät, rinnakkaisyhteydet  jne.), ympäristönhoidon  ja maisemoinnin  sekä 
erilaisten rakenteiden  ja rakennelmien (voimajohdot, mainostaulut,  kaupalli-
set palvelut) sijoittamisen osalla. Välineenä voidaan käyttää tienvarsialueet 
käsittävää osayleiskaavaa. Kokeilualueena voisi olla jokin kulttuurimiljöö - 
seen  sijoittuva valtatiejakso, kuten Ahvenkosken kulttuurimiljöä  tai  Vaali-
maanjokilaakso. 

Kaavoituksen ollessa kuntien maankäyttöön  ja maisemanhoitoon  liittyvä 
ohjausväline, edellyttää tienvarsiosayleiskaava kunnan kanssa tehtävää 
kaavoitussopimusta. Kaavassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 
vaatii maanomistajien kanssa tehtäviä erillisiä toteuttamissopimuksia. 

Ympäristön  ja miljöön  laatu  ja  niihin liittyvät arvot ovat Tielaitoksessa viime 
vuosina tulleet merkittävästi aikaisempaa paremmin huomioon otetuiksi 
suunnittelu-  ja rakennustoiminnassa.  Nykyinen hankkeiden liikenne-  ja  yh-
teiskuntataloudellinen tarkastelu aiheuttaa edelleen paljon paineita ratkaisu-
jen teknistatoudelliseen edullisuuteen. Ympäristön laatu tulisi nähdä erillise-
nä suunnittelun  osa-alueena.  

3.1  Väyläarkkitehtuurin suunnitteluperiaatteet 

Väyläarkkitehtuurin  keskeinen tehtävä  on  tien identiteetin synnyttäminen. 
Toisaalta väyläarkkitehtuurin elementeillä  on  myös merkittävä tehtävä ko-
rostaa tärkeitä erityiskohteita  ja  -ympäristöjä  ja  tuoda niiden omaleimaiset 
piirteet esille. 

Eurooppatien palvelutuotteeksi  kehittäminen vaatii väylän oman identiteetin 
luomista  ja  sille selkeän visuaalisen hahmon luomista. Ilmiasun luomisessa 
tulee kuitenkin ottaa keskeisesti huomioon tiehen liittyvä muu palvelutoimin

-ta,  kuten  kunnat, yritysalueet  jne., joille tulee luoda hyvät edellytykset oman 
imagonsa esiin tuomiseen.  

3.1.1  Eurooppatie-elementit 

Keskeisinä elementteinä väylän oman imagon luomisessa ovat  koko  tien 
osalla laadukas tiemiljöö, korkea liikenteellinen palvelutaso  ja  korkealuok-
kaiset oheispalvelut.  Tien  oman "tuotekuvan" luomiseksi tulee symboliikkaa 
kehittää myös väyläarkkitehtuurielementeissä, joista  koko ajokokemuksen 

 ajan välittyy  ja  vahvistuu viesti korkealuokkaisesta väylästä. Keskeiset tuo-
tekuvan ilmentäjät ovat: 

• tunnusväri 
•  muoto-  ja symboliikkamaailma 
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•  uudet opasteet  ja  liikennemerkit 
• kilometripylväs 
• levähdysaluevarustus 
• pysäkkikatos  

Perustana väyläarkkitehtuurille  on  tien konkreettinen muoto, johon vaikutta-
vat tien poikkileikkaus  ja kaistamäärät  sekä tiehen valittavat materiaalit  ja 
päällysteet.  Näihin liittyvien tekijöiden osalta tulee pyrkiä selvään yhte-
neväisyyteen  ja  tasaiseen liikenteen palvelutasoon. 

Tunnusväri  

Väri  on voimakkaimpia tuotekuvan  luomisen välineitä.  Monet  tuotteet  ja  pal-
velut yhdistyvät voimakkaasti tiettyihin väreihin  tai väriyhdistelmiin. 

Eurooppatien tuotekuvan  värimaailman yhtenä lähtökohtana voidaan pitää 
Eurooppateiden vihreää väriä, joka  on  tuttu kansainvälinen signaali. Vihre-
än tunnusvärin lisäksi voidaan eri Eurooppateille valita omat tunnusväriyh-
distelmänsä, jotka erottavat tiet omiksi erityisiksi palvelutuotteiksi. 

Sellaisen aivan oman värin  tai väriyhdistelmän  kehittäminen, joka ei yhdisty 
mihinkään käytössä olevaan väriviestiin, ei ole välttämätöntä,  sillä  tien voi-
daan kuitenkin ensisijaisesti nähdä välittävän yleisiä kansallisia imagotavoit-
teita  ja  esittelevän väylää hyödyntäviä palveluja. Kansallisten tavoitteiden 
mukaisesti luontevalta tuntuisikin kansallisten tunnusvärien yhdistäminen 
tien värimaailmaan. Sinivalkoisuus  on  vahvin  koko  Suomeen yhdistyvä 
viesti. 

Kansallisten tunnusvärien käyttö joissakin väyläarkkitehtu  urin  elementeissä 
 koko tielinjalla  Norjasta Venäjälle voisi olla  koko  E18-tien yhteen punova 

visuaalinen viesti. 

Erilaisten elementtien vuoksi ajatus olisi yksin kertaisinta toteuttaa jossakin 
yksittäisessä erillisessä elementissä. Tällainen voisi olla esimerkiksi  kilo-
metripylväs.  Voimakkaampi viesti kuitenkin saadaan aikaan,  jos  väri toistuu 
jossakin muussakin muodossa, esim levähdysalueen varusteissa  tai py-
säkkikatoksessa.  Erityisesti Eurooppatien "epäjatkuvu uskohdissa",  El 8- 
tiellä Kehä lll:lle tultaessa, värillä voidaan ohjata tienkäyttäjää seuraamaan 
Eurooppatietä. 
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Kuva  3:  Esimerkki Eurooppa tien tunnus värin käytöstä tiemiljöössä. 
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Muoto-  ja symboliikkamaailma 

Väyläarkkitehtuurielementtien  muoto-  ja symboliikkamaailmalla  voidaan 
tuoda tien imagoa rikastuttavia sävyjä.  El 8-tiehen voidaan yhdistää yleisiä 
suomalaisuuteen liittyviä teemoja (metsäluonto), tien päätepisteisiin yhdis-
tyviä mielikuvia (Pietari), tielinjan historiaa korostavaa (Kuninkaantie), tien 
sijaintiin viittaavaa (rannikkotie - meri)  tai  esimerkiksi erilaisiin teemavuosiin 
liittyvää symboliikkaa (puun vuosi  1996).  Suunnittelussa  ja  toteutuksessa 
tulee ottaa huomioon, että estetiikka  ja  toteutuksen laatu ovat suhteessa 

 elementin maisemakuvalliseen  merkitykseen. Symbolimerkityksiä voidaan 
tuoda Eurooppatie-elementtien lisäksi esimerkiksi taideteoksiin. 

Uudet opasteet  

E18-tie on  uusien liikenteenohjauslaitteiden kokeilualue.  Tien  korkeaan  pal-
velutasoon  liittyvät opasteet voivat korostetusti tuoda esiin väylän kansain-
välistä erityisluonnetta  ja  liittyä tien identiteetin muodostumiseen. 

Tiehen liittyville opastetauluille  ja -järjestelmille  tulee kehittää visuaalinen 
ilme, joka yhdessä muiden väyläarkkitehtuurielementtien kanssa muodos-
taa erityisen tunnistettavan Eurooppatiegrafiikan. 

Kilometripylväs 

Kilometripylvään  ensisijainen merkitys olisi tien omaleimaisuuden luomises-
sa, eikä niinkään tienkäyttäjälle tarjottavassa informaatiossa. Kilometripyl-
västä voitaisiin kuitenkin käyttää sijainnin määrityksiin, esimerkiksi onnetto-
muustapauksissa. 

Kilometripylvään  käyttö laajenisi kokeilualueelta muille merkittäville väylille. 
Pylvään  designin varloinnilla  voidaan vahvistaa teiden imagoa  ja  liittää nii-
hin symbolisia viestejä.  Su unnitteluperiaatteiden määrittelemisen  yhtey-
dessä  on kilometripylväästä  laadittu vaihtoehtoisia designeja, joissa  on  py-
ritty ottamaan huomioon kansalliset  imago-tavoitteet; Eurooppatien vihreä 
väri  on  yhdistetty kansalliseen sinivalkoisuuteen. 
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MALU  2 

KM-PYLVAS  1  KORKEA  

KM-PAALU  
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- 	
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=-  'r 
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KM -PYLVÄÄN  SIJOITUSKAAVIO  

KM -PfteALUN  JA KM -PYLVÄÄN 

 SIJOITUSKAAVIO  

Kuva  5:  Kiometripylvään  ja  -paalun muotoilu -ja sijoitusvaihtoehtoja. 
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Levähdysaluevarustus  

Tien  palvelu-  ja miljöötavoitteiden  mukaisesti tulee levähdysalueiden viestiä 
korkeatasoisesta suomalaisesta muotoilusta  ja  laadusta. 

Levähdysalue  on  tien  ja  sitä ympäräivän kulttuurin  ja  luonnon kohtauspaik-
ka. Levähdysaluevarustus tulisi sovittaa ensisijaisesti ympäröivään raken-
nettun miljööseen  ja  maisemaan. Levähdysalueen tulisi myös tarjota ajoko-
kemuksen katkaiseva elämyksellinen  miljöö.  

Nykyisin levähdysalueiden varustus-  ja kunnossapitotaso  vaihtelevat suu-
resti. Eurooppateiden levähdysalueiden varustustason varmistamiseksi tu-
lisi kehittää yhtenäiseen muoto-  ja värikieleen  perustuva varustus,  jota 

 käytetään silloin kuin levähdysalueelle ei suunnitella erityistä omaa ilmettä 
synnyttävää varustusta. Yhtenäiseen varustukseen tulisi kuulua kaikki  le

-vähdysalueen palveluvarustuksen  elementit valaisimista  ja  kalusteista kios-
ki-, informaatio-,  wc- ja jätteidenlajittelurakennuksiin. 

Kuva  6:  Miljöö  on  lähtökohta levähdysalueen varustuksen muoto-  ja maten-
aalimaailmaa  valittaessa. 
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Kuva  7:  Idealuonnos Eurooppateiden levähdysaluevarustukseksi. 
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Pysäkkikatos 

Pysäkkikatoksen  tulisi  jo  ympäristöllään  ja  kokonaishahmollaan  viestiä siitä 
 väylästä,  johon  se  liittyy.  Pysäkkialueiden  ilme voisi olla tunnistettava aina-

kin  keskeisimpien  linjojen osalta.  

Pysäkkien katosvalikoimat  ovat  viimevuosien  aikana parantuneet.  Oman 
 Eurooppatie-pysäkin  kehittäminen, jossa tien tunnus  ja  tunnusvärit  esiinty-

vät,  on  mandollisuus väylän identiteetin vahvistamiseen  ja  yhtenäisyyden 
luomiseen.  

Liikennöitsijöillä  on  myös tarpeita tuoda omaa tuote-  ja  värimaailmaansa 
 näkyväksi  pysäkeillä (esim.  express-linjan sini-puna-valkoinen). Tällöin tulee 

sopia  liikennöitsijän  kanssa yhteistyössä, millaiset muotoilu-, väri-  ja  sijoitus- 
ratkaisut palvelevat molempien tavoitteita. 

Pysäkillä  on  oltava myös korkeatasoiset  opastuspalvelut.  Selkeät  joukkolii-
kenteen  aika-  ja  yhteystaulut  sekä  lähiympäristöinformaatio  ovat tarpeen.  

-  • _J  

Kuva  8:  Idealuonnos  Eurooppa tien vihreää väriä, suomalaista teknologista 
osaamista  ja  materiaalien korkeatasoista jalostusta viestiväksi pysäkkika-
tokseksi. 
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Kuva  9:  Pysäkkialueiden  laatu  ja  varustus vaihtelee suuresti Eurooppatie-
verkolla.  

3.1.2  Muotoilullisesti kehitettävät  elementit 

 Kaiteet  

Kaikkien tiekaiteiden, mutta erityisesti korkeiden kaiteiden, muotoilua tulisi 
kehittää.  E18 on  merkittävä väylämi!jöö, joka olisi sopiva ympäristö uuden 
muotokielen kokeilemiseen. Muotoilullisesti korkeatasoiset kaiteet otettaisiin 
heti käyttöön muillakin teillä, tarpeiden mukaisesti varloituina. 

Siltojen kaiteita voidaan käyttää vahvistamaan jonkin paikan  tai  maiseman 
erityisluonnetta. Kaiteen muotoiluun liittyvät tehtävät tähtäävät  ensin  tietyn 
maisemajakson ilmeen luomiseen  ja  vasta toiseksi  E18-väylän yhtenäisyy-
den synnyttämiseen. Väylälle ei ole tarpeen pyrkiä luomaan erityistä omaa 
kaidetyyppiänsä, mutta erityistä tiejaksoa voidaan korostaa käyttämällä 
tiettyä kaidetta. 

Muoto-  ja materiaalimaailmansa  suhteen kaiteet liittyvät usein muihin ele-
mentteihin, kuten valaisimiin, portaaleihin, liikennemerkkeihin  ja tauluihin. 

 Näiden elementtien tulee muodostaa yhtenäisiä suunniteltuja kokonai-
suuksia. 
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Kuva  10: Kaiteiden muotoilu/ja  voisi nykyistä voimakkaammin korostaa 
kulttuurimiljöön erityispiirteitä.  

Kuva  11: Idealuonnos Eurooppatien tunnusvärin  ja  uuden muotokielen yli-
distämisestä kaiteissa. 
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Valaistus 

Teiden valaistus muodostuu erilaisista osuuksista. Valaisimet ovat kaiteiden 
kaltainen elementti, joiden muotoilulla  ja  valaistuksen järjestelyillä voidaan 
luoda tehokkaasti tiejakson omaleimaista luonnetta  ja  omaa identiteettiä. 
Poikkeavien valaistusjärjestelyiden käyttöä tuleekin suosia erityisluonteisi  ha 

 miljööosilla, taajamaosilla, erityiskohteita valaistaessa  ja taideteoksissa.  

Valaistuksen suunnittelu  on  sidoksissa maisemaan  ja  ympäröivään raken-
nettuun ympäristöön hiittyviin tavoitteisiin. Valaistus  on  syytä taajamajak-
soihla sovittaa ympäröivään miljööseen. Tällöin valaistuslaitteen muotoilun 
tulee olla kaupunkiympäristöön sopiva. Liittymä-  ja palvelualueiden  valais-
tus  on  suunniteltava ympäristö huomioon ottaen. Pimeän ajan pituus  ja  eri 
vuodenaikojen piirteet  on  syytä ottaa riittävästi huomioon suunnittelussa. 

Nykyisin Suomessa käytettävät valaisimet ovat  varsin  siroja  ja  suomal-
aiseen maisemaan sopivia. Muotokieleltään ne eivät ole kuitenkaan pitkään 
aikaan uudistuneet. Uuden muotoilullisen ilmeen kehittäminen  on  erityisen 
perusteltua valaistustekniikan kehittämiseen yhdistyneenä.  

Kuva  12: Tie  valaistus  on  voimakkaasti miljöötä  rytmittävä  ja  tilaa  
muodostava  tekijä.  

Portaali 

Portaalit  ovat mittakaavahhisesti voimakkaasti vaikuttavia elementtejä tiemil-
jöössä. Kokonsa  ja  keskeisen sijaintinsa vuoksi kuljettajan näkökentässä 
niiden välittämät viestit ovat voimakkaita. Kokemukselhisesti portaalilla  on  
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suuri merkitys. Nimensä mukaisesti portaaliin yhdistyy myös  portin  läpi kul-
kemiseen liittyviä merkityksiä. 

Nykyisin käytössä olevat portaalimallit eivät selvästi viesti suomalaisen  de-
signin  korkeasta tasosta. Suomessakin käyttöön otettu ristikkorakenteinen 
portaali  on  ilmeeltään tavallista portaalia keveämpi  ja  erityisesti metsäi-
semmillä osilla maisemaan paremmin häviävä. Ristikkorakenteiset portaalit 
ovat esimerkiksi Ruotsissa  ja  Tanskassa suomalaisia portaaleita muotoil-
lumman  ja keveämmän  näköisiä.  

E18-tie  olisi sopiva osuus kehittää laadukkaan suomalaisen muotoiluilmeen 
omaava väyläarkkitehtuurielementti. Erityisesti telematiikan kehittymisen 
myötä tulee tarve portaalin muotoilun suunnitteluun. Telematiikalle sovitetun 
uuden portaalin kokeilualueeksi sopii jokin maamme suurista kaupungeista. 
Elementtiä olisi mandollista varioituna sijoittaa muille tieosuuksille. Portaalin 
muoto-  ja värikieli  tulee sovittaa muihin opasteisiin, merkkeihin  ja väyläarkki-
tehtuurin  elementteihin.  

Kuva  13:  Suomalainenkin  ris tikkoportaali  on  ilmeeltään  varsin keveä. Taa-
jamaympäristössä portaalin  ilme saisi kuitenkin olla muotoilullisesti kehitty-
neempi. 
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Kuva  14: Idealuonnos  tietoliikenteen  ja -  tekniikan yhteensovittavasta  por-
taalista,  joka  on muotoilu/useita iimeeltään  rakennetun  miljöön  elementti. 
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3.1.3  Muu väyläarkkitehtuuri 

Edellä mainittujen elementtien lisäksi tiemiljööseen liittyy muita, voimak-
kaasti miljöötä muodostavia  ja  muokkaavia  elementtejä. Näiden tulee 
toteuttaa määriteltyjen tavoitteiden mukaisia korkean laadun  ja designin 

 vaatimuksia. Keskeisesti niiden tulee muodostaa  tielläliikkujalle  kokemuksia 
suomalaisesta korkeasta osaamisen tasosta  ja  laadusta, tehdä pitkästäkin 
ajotaipaleesta mielenkiintoinen  ja  miellyttävä  kokemus  sekä korostaa tien 
ympäristön erityispiirteitä. 

Opasteet  ja  liikennemerkit 

Tielläliikkujaa  palvelevien opasteiden  ja  liikennemerkkien  ulkoasu  on  tar-
kasti määrätty. Ne tUlee ottaa huomioon yhtenä lähtökohtana muita ele-
menttejä  ja  yhtenäistä kokonaisuutta suunniteltaessa. Näin väitetään häirit-
sevän kirjavu uden syntymistä väylämiljöössä. 

Sillat 

Siltojen suunnittelussa  on  keskeistä korkean esteettisen laadun vaatimus. 
Sillat ovat usein maamerkkejä, joiden luonteeseen  ja  merkitykseen ym-
päristöön orientoitavuudessa kuuluu riittävän suuri oma erityisluonne. Siilat 
tarjoavat mandollisuuden voimakkaaseen omaleimaisuuden luomiseen. 

Hälritsevän  kirjavuuden  ja  liiallisen monimuotoisuuden välttämiseksi  on  tar-
peen valita jaksot, joilla tulee pyrkiä tietynasteiseen yhteneväisyyteen väri-, 
materiaali-  ja  muotokielen osalta. Tavoitellun yhtenäisyyden toteutumisesta 
tulee huolehtia tieosuuksien suunnittelu-  ja  toteutusrajoista  huolimatta.  

Kuva  15:  Silta -arkkitehtuuri/ja  voidaan korostaa  maisematilan  rajaa.  



Meluntorjunnan esteettisessä  suunnittelussa  on  erilaisia vaihtoehtoja 
luntorjunnan estetiikka valitaan  miljöön ja liikenneympäristön  luonteen 
teknisten mandollisuuksien mukaan. 

Teknisiin rakenteisiin yhdistyvät meluesteet (aidat, kaiteet yms.) 
muotoilullisilta ominaisuuksiltaan sovittaa muuhun väyläarkkitehtuuriin. 
luesteen vaikutus  on  voimakas myös tietä ympäröivän maankäytön puc 
tarkasteltuna, mikä suunnittelussa tulee keskeisesti ottaa huomioon. 

Yleisesti voidaan katsoa, että meluesteen tulee olla yleisilmeeltään selkeä 
 ja miljäätä  rauhoittava. Meluesteet sijoittuvat kuitenkin usein taajamaym-

päristöihin, joilla  on  tavoitteita luoda oma erottuva imagonsa. Tällöin voi-
daan valita ympäristöstään voimakkaammin erottuva teema meluesteen 
visuaaliselle ilmeelle. Tärkeää  on  kuitenkin huolehtia, että erilainen teema 
viedään riittävän kokonaisvaltaisesti miljöössä läpi, niin ettei uudesta tee-
masta tule ajokokemusta häiritsevää yksityiskohtaa.  Mel  uesteen  suun nitte-
luun tärkeällä paikalla tulisi suhtautua kuin kokonaisvaltaisen ym-
päristötaideteoksen suunnitteluun.  

Kuva  16: Meluaita on  sovitettu osaksi miljöökokonaisuutta. 

Metsämaisemiin  sijoitettujen hirviaitojen ilme tulee luonnonmukaisesti sovit-
taa osaksi kasvillisuutta. Puu  on  luonteva materiaalivalinta. 
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Avoimessa tilassa hirviaidat muodostavat oman grafiikkansa maisemaan. 
Niiden synnyttämä rytmi  ja  ilme tulee sovittaa maiseman mittasuhteisiin  ja 

 tien geometriaan. 

Hirviaita  on  elementti,  jota  yleensä ei ole tarpeen korostaa maisemassa. 
Avoimessa kulttuurimaisemassa aidan merkitys saattaa kuitenkin olla niin 
suuri, että  sen  muotoiluun  ja  vaikutukseen maisemassa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota.  

Kuva  17:  Hirviaita  tulisi sijoittaa etäämmä  ile kallioleikkauksen reunalta ja 
 sovittaa kasviiisuuteen, niin ettei aita korostuisi näin voimakkaasti. 

3.2  Maisemarakentamisen  ja  -hoidon  suunnitteluperiaatteet  

Tien  tulee muodostaa harmooninen  ja  visuaalisesti yhtenäinen maisemako-
konaisuus. 

Kulkijalle  välitetään mielikuva tiestä, jolla  on  jatkuva, yhdenmukainen  ja 
tiemiljöön  erityispiirteitä korostava rooli. Tiekokonaisuuden tulee antaa 
myös positiivinen  Suomi -kuva  maisema-arkkitehtuurista  ja muotoilusta.  

Erityispiirteiden korostamisella tuetaan  ja helpotetaan orientoitavuutta ja 
tiemiljöön muistiinjäämistä.  Niitä käsitellään kunkin maisemajakson suunnit-
teluperiaatteiden yhteydessä  ja  annetaan niille tarvittaessa suunnitteluohjei

-ta. Huomattavimpina erityispiirteinä  voidaan pitää taajamia, kulttuurimaise-
mia, vaikuttavia näkymiä  mm.  meri-, järvi-  tai koskinäkymiä, jylhiä kallioleik-
kauksia,  yksittäisiä maisemapuita jne.  
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Taajamat  

Tien linjauksen sivutessa tai lävistäessä  merkittävän taajaman, tulee taaja-
man omaleimaisuuden piirteiden korostamisen saada merkittävä pai noarvo. 
Taajaman imagollisten tavoitteiden tukeminen  tu  lee  ottaa keskeisesti 
huomioon suunnittelussa. Samalla tulee huolehtia myös tien oman omalei-
maisuuden keskeisimmästä tekijästä - laadusta. Kokonaisuudesta tulee 
muodostua  rikas  mutta harmoninen. 

Maamerkit  

Taajamaympäristöihin  ja tuotannollisiin alueihin  liittyy usein maamerkeiksi 
muodostuvia tekijöitä.  Sen  lisäksi, että maamerkit ovat alueiden imagollisia 
tekijöitä, ne kannattaa myös merkittävästi hyödyntää tiemiljöön rikastuttajina 

 ja ajokokemuksen rytmittäjinä.  Maamerkki ei kuitenkaan saa aiheuttaa 
häiriöitä kuljettajan ajotapahtumalle, esim. häikäisy, liian voimakas valais-
tustason muutos ym. 

Maamerkkejä  on  perinteisesti käytetty dynaamisina kaupunkisuunn ittelu-
elementteinä,  ja  ne ovat ohjanneet taajamaympäristöjen asemakaavallisia 
valintoja.  Tien linjausvaihtoehtoja tarkennettaessa  tu  lee  hyödyntää mandol-
lisuudet maamerkkien käyttämiseen tiemaiseman elävöittäjinä. 

Metsä 

Suomalaista luonnonmetsää esiintyy kauttaaltaan  koko  tiellä,  vain  sen  la-
jisto  vaihtuu idässä hieman karummaksi. Pääpuulajena ovat mänty, koivu  ja 

 kuusi. 

Selkeät yksinkertaiset metsiköt rytmittävät maisemakuvaa. Sekametsien 
lisäksi voidaan maisemoinnissa käyttää yhtenäistä pääpuulajia. Puulajin 
määrän tulee olla riittävän suuri, jotta kulkija pystyy  sen  havaitsemaan. Sy-
vyyssuunnassa tälläisen vyöhykkeen ei tarvitse olla laaja. Samalla 
pystytään elävöittämään pitkää yksitoikkoista metsäaluetta. 
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Kuvat  18  ja  19:  Kehä  //I.'nja Turuntien liittymäalueen maamerkkinä  ovat 
 Studio Nurmesniemen  suunnittelemat  voimanjohtopy/väät,  "Espoon  rel

-marl". 
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Kuva  20:  Koivikon valkoiset  rungot  kuuluvat suomalaiseen luonnonmaise-
maan. 

Kuva  21: Kallioleikkauksilla on  luotu selväplirteinen, voimakkaasti rajautuva 
tila  
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Maastonmuotoilu  

Maiseman vaihtelevasta topografiasta johtuen tiemiljööseen liittyy suuri 
määrä kallioleikkauksia. Isot kallioleikkaukset tulisi tehdä niin hyvin kuin 
mandollista kallion suomilla edellytyksillä. Etenkin liittymäalueilla kalliosta 
voisi ottaa esiin  sen  omaa veistoksellisuutta  ja  värialueiden  korostamista. 
Pimeän aikaan tälläiset erityiskohteet voitaisiin valaista, esim.  Helsinki- 
Porvoon välillä kalliopintojen erityinen korostaminen. 

Kalliopintojen  korostamista voidaan tehostaa pitämällä kallioleikkauksen  ja 
 tien välialue mandollisimman avoimena, nurmella, niityllä,  tai murskeella.  

Kallion yläreunan liian säännöllistä leikkausta tulisi välttää. Tässäkin tapa-
uksessa kivilajin omia leikkausmuotoja tulee hyödyntää. 

Maisemakuvan selkeyden kannalta tarpeettoman tuntuisia häiritseviä pieniä 
leikattuja kalliosaarekkeita ei tule jättää pelto-  tai laaksoalueille  eikä liittymi

-en ramppialueille,  vaan ne tulisi poistaa.  

Kuva  22:  Kallion pinnalla olevaa luonnonkasvil/isuutta tulisi säilyttää. 
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Eritasoliittymät 

Eritasoliittymien maisemoinnin  tulisi maaseudulla ottaa selkeästi tukea ym-
päröivästä maisemasta, metsäistutuksia metsiin, avointa tilaa pelloille. 

Taajamien yhteydessä liittymistä tulisi miljöörakentamisella kehittää oma-
leimaisia, ympäristön luonteeseen sopivia paikkoja. 

Kuva  23:  Eritasoliittymissä  tulisi säilyttää metsäkasvillisuutta laajempina ko-
konaisuuksina.  Tä  ydentä vi/lä  istutuksilla  voidaan palauttaa tilallisesti sel-
västi rajautuva  ja  alueen luonteelle ominainen ilme. 

Levähdysalueet 

Levähdysalueiden sijainnissa  voidaan parhaiten hyödyntää maiseman eri-
laisia piirteitä. Niitä voi olla kulttuuri-  ja perinnemaisemissa, kartanomiljöön 

 tuntumassa, kauniiden kylien tuntumassa, järvi-, joki-  ja merimaiseman  ää-
ressä  ja  metsän keskellä. Levähdysalueet voivat olla myös pieniä  ja  viihtyi-
siä. Kulttuurimaiseman avoimelle alueelle sijoitettujen levähdysalueiden 
maisemoinnissa suositaan avointa, yksittäispuilla korostettua maisemointia.  
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Kuva  24:  Levähdysalue  kauniissa luonnon-  tai  kulttuuriympäristössä  tarjoaa 
 automatkan  katkaisevan  elämyksen. 

Läjitysalueet  

Suuremmat läjitysalueet tulisi sijoittaa niin, että ne tukeutuisivat maiseman 
muotoihin. Istutusten tulee noudatta maisemassa esiintyvää puulaijistoa, 
laaksojen avoimilla reunoilla niittykasvillisuutta  ja reunavyöhykkeessä  lehti- 
puustoa, länsi-Suomessa myös jaloa lehtipuustoa. Reunavyöhyke tulee is-
tuttaa riittävän syväksi  ja istutuksissa  tulee käyttää myös runkopuustoa. 

Avohakkuu-  ja  maa-ainesten ottoalueet 

Avohakuu-  ja  maa-ainesten ottoalueiden  ja  tien väliin tulisi mandollisuuksi-
en mukaan kehittää luonnonmukainen suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen 
esteettinen merkitys  on tielläliikkujan  kannalta peittää alueille avautuvat ikä-
vät näkymät.  

3.3  Maisemajaksojen suunnitteluperiaatteet  

E18-tie on  jaettu  13  erilaiseen maisemajaksoon. Maisemajaksojen kuvaus-
ten  alussa  on  esitetty kartalla kyseisen jakson sijainti  ja sen  alueelle liittyvät 
tiehankkeet.  E18-tien kehitysohjelma sisältää yhdeksän tienrakennushan-
ketta, joista useimmista  on  vähintään yleissuunnitelmatasoinen suunnitel-
ma. 

Hanke  1 Turku-Paimio 
 Hanke  2 Paimio -Muurla 
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Hanke  3  Muurla-Lohjanharju 
Hanke  4  Kehä  Ill  
Hanke  5  Porvoo-Koskenkylä 
Hanke  6 Koskenkylä-Loviisa 
Hanke  7  Loviisa-Kotka  
Hanke  8  Haminan ohikulkutie 
Hanke  9  Hamina-Vaalimaa 

Maisemajaksojen suunnitteluperiaatteita määriteltäessä  on  pyritty osoit-
tamaan Tielaitoksen toimenpiteisiin liittyvät suu nnitteluperiaatteet. Yleisiä 
suunnitteluperiaatteita määriteltäessä  on  lähtökohtana ollut laaja-
alaisemmat maisemanhoitotoimenpiteet, jotka kohdistuvat selvästi yli Tielai

-toksen  hallinnollisen rajan. Kyseisiä toimenpiteitä voidaan ohjata tienvar-
sialueelle laadittavalla osayleiskaavalla.  

1.  TURKU-NAANTALI-PIIKKIÖ, kaupunkijakso 

Kaupunkikuva Naantali-Piikkiö 

- taajamakuvassa  hallitsevat teollisuusalueet välillä Naantali VT1  0 eritasoliit-
tymä 

-  alue rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Aurajoenlaakson kulttuuri-
maisemaan. Jokilaakso  on  luokiteltu kuuluvan myös Suomen kansallis-
maisemiin 

-  tie  kulkee Raision kaupunkialueen läpi 

-  Naantalin rannan kalliomäet ovat poikkeuksellisen komeita  ja  jyrkkäpiirtei
-sia  

- VT1 0:stä  itään maisema  on metsävaltaista 
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Tien  suhde maisemaan 

Uusi moottoritieosuus Paimio-Naantali kulkee kanden  syvän jokilaakson, 
Aurajokilaakson ja Vähäjokilaakson  poikki. Välillä Piikkiö-VT1O  met-
sämaisemassa  korostuvat kai lioleikkaukset, etenkin liittymäalueiden yhtey-
dessä. 

Turusta säteittäin lähteviä liittymiä  on  tiuhaan.  

Tie  kulkee Raision kaupungin halki. Kaupunkikuvallisesti alue  on  paikoin 
epäyhtenäinen. 

Raisiosta Naantaliin tiemaisema  on  pääasiassa peltoaluetta  ja  teollisuuslai-
toksia. 

Naantalin sisääntuloliittymä  on  vaikuttavien kallioleikkausseinämien 
keskellä. 

Väylään  liittyvä  miljöö  

Merkittävät valtateiden eritasoristeykset ovat VT8 Raumalle  ja  Poriin, VT9 
Tampereelle  ja VT1O  Hämeenlinnaan. Teiden eritasoliittymiä ympäräi 
monenlaiset teollisuusalueet. 

Näkymät teollisuusalueelle ovat jäsentymättömiä, alueella sijaitsee monen-
laista toimintaa, kaatopaikka, varikkoja,  mu rskaamo, varastoalueita,  suuria 
kauppahalleja  ja teollisuusalueita. 

Liittymäalueella  on  onnistuneesti käsitelty kalliopintoja, joista  on  saatu hieno. 
kokonaisuus. Siltojen, välikaistojen ym. kiveykset  on  rakennettu punaisella 
betonikivellä, lukuunottamatta  VT 10 eritasoliittymää.  

Raision kohdalla vanha kulttuurimaisema  ja kivikirkko  ovat saaneet rin-
nalleen uudempaa betonirakentamista. 

Naantalin kupeessa landenpoukamasta näkyy Ukko-Pekan silta  ja  Kul-
taranta. 
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Kuva  25:  Terminaalialue  Naantalin satamassa. 

Tielaitokselle  suunnattuja  suunnitteluperiaatteita 

VT8, VT9  ja VT1O eritasoliittymien  luonne maisemoidaan toisistaan 
selvästi erottuviksi.  VT 8:n  liittymässä voisi korostaa kaupunkimaisuutta, 

 VT 9:n  liittymässä metsäistä neliapilamuotoa  ja  VT 10:n  liittymässä 
Aurajokilaaksoa, jonka  El 8  osuudella kujannepuut. 
Naantalia aurinkokaupunkina  korostetaan sisääntuloalueen kalliopintojen 
valaistu ksella. 

Yleisiä  suunnitteluperiaatteita 

•  jokilaaksojen esiintuominen tiemaisemaan 
•  Raision keskustassa tiemiljöön selkeyttäminen viher-  ja maisemasuunnit-

telun  keinoin 
• metsäosuudella läjitysatueiden  ja avohakkuualueiden maisemointi.  Tien

-reuna-alueille kookkaampien puiden istutus. Kasvillisuudessa käytetään 
myös jaloja lehtipuita kuten tammea 

•  avoimen tilan pitäminen kulttuurimaisemassa viljeltynä 
• näkymän  avaaminen tehokkaammin Naantalin edustan merenlandelle 
•  Naantalin satamassa teollisuusilmeen elävöittäminen esim. säiliäraken-

nelmien pinnankäsittely  ja  muotoilu 
•  teollisuusalueen ilmeen yhdenmukaistaminen rajaamalla tietä  ja  raken-

nettua aluetta esim. aidat, yhtenäiset istutusvyähykkeet 
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Kaupunkikuva  Turku-Piikkiö  

- terminaalialue  sijaitsee aivan Turun linnan vieressä, linnan läheisyys  jää 
 vaatimattomaan asemaan 

- terminaalialueeseen  liittyvät varastoalueet ovat kaupunkikuvallisesti seka-
via 

-  E18  kulkee Turun keskusta-alueen halki, historiallisia maamerkkejä ovat 
 mm.  Turun Tuomiokirkko  ja Aurajoki  

Tien  suhde maisemaan 

Keskustasta itään  tie on linjattu  nykyisen tien pohjoispuolelle. 

Jakson rakenteessa näkyy selvästi siirtyminen kaupungista  haja-
asutusalueelle. Esikaupunkimainen  rakentaminen  ja  pihapiirit sekä teoHi-
suusalueet vuorottelevat. 

Väylään  liittyvä  miljöö  

Tieltä avautuu tyypillinen näkymä esikaupunkialueelle, pientaloalueet  ja 
 teollisuus vuorottelevat. 

Miljöössä hallitsevat taajamaympäristön elementit: rakennukset, kevytlii-
kenne  ja  taajama-alueen kasvillisuus.  

Kuva  26:  Turun sataman terminaalialueelta  on  näkymä Turun linnaan. 
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Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

•  Turun sataman  terminaalialueen  ja  lähiympäristön korkeatasoinen ym-
päristön rakentaminen  ja  hoito  

• meluesteiden sovittaminen  kaupunkikuvaan  
• tiemiljöön taajamaluonteinen  käsittely 

Yleisiä suu nnitteluperiaatteita 

•  merkittävien  kulttuurikohteiden esiintuominen esim. näkymän  avaaminen 
 Turolan  kulttuurimaisemaan  

1  

Kuva  27:  Naantalin sisääntuloa voitaisiin tehostaa kati/opintojen vala/sutta.  
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Kuva  28:  Turun keskusta-alue muodostaa mielenkiintoisen  E18  kau-
punkimiljöä  Jakson.  

2.  PIIKKIÖ-HALIKKO,  maisemajakso 

Maisemakuva 

-  alue kuuluu  maisemamaakuntajaon  mukaan  lounaiseen viljelyseutuun 
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-  maisema muodostuu Paimionjokilaaksosta, metsäosuuksista  ja Kevolan 
kulttuurimaisemasta 

- Paimion Ravionmäki-Valkojannummi  muodostaa pohjois-eteläsuuntaisen 
moreenimuodostuman 

Kulttuurimaisema 

- Paimionjokilaakso  kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin 

- Katinhännän  pohjoisosassa  on Rekottilan linnanvuori,  joka  on  merkittävä 
kulttuurihistoriallinen kokonaisuus 

-  alueella  on  useita esihistoriallisia kohteita  ja  muinaisia asuinpaikkoja 

- Kevola  ort  paikallisesti merkittävä kulttuurimaisema 

- Pitkäportaassa  kulkee Suuri Rantatie  ja rantarata  

Tien  suhde maisemaan  

Tie on linjattu  nykyisen tien pohjoispuolelle. Maisemakuva  on  pääasiassa 
kallioista metsämaisemaa Paimion jokilaakson, Hajalan eritasol iittymän,  Pit-
käportaan  ja Kevolan  kohdalla ylitetään laajemmat avoimet peltomaisemat. 

Moottoritie ylittää Suuren Rantatien Pakkassuon kohdalla. 

Kevolan  yhtenäinen kulttuurimaisemakokonaisuus pirstoutuu, muutama ar-
vokas rakennus  jää  aivan moottoritien tuntumaan. Maisemallisia haittoja 
kulttuurimaisemaan ei voida suunnittelulla poistaa. 

Väylään  liittyvä  miljöö  

Vilanduksia  kauniista kulttuurimaisemista avautuu Hajalan, Pitkäportaan  ja 
Kevolan  alueilla. Paimion jokilaaksossa  on  kauniita pitkiä kaukonäkymiä. 
Nykyisin peltomaisema  on  osin hyvinkin pusikoitunut. 

Alueen maisemakuvaan tulee kuulumaan oleellisesti kallioleikkaukset. Ni-
iden pintaa voidaan korostaa louhimalla niistä mandollisimman sileitä. 

Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

•  tien sovittaminen avoimeen peltomaisemaan loivemmilla luiskilla kuin 
 1:6 

. meluesteiden  suunnittelu erityisesti Kevolan kulttuurimaisemaan sovel-
tuviksi, mikäli mandollista meluesteen muodon "häivyttäminen" maise-
maan (suoran putkimaisen vaikutelman välttäminen) 

• louhittavan kalliopinnan jatkojalostaminen  (näkyvän  pinnan louhiminen 
 selvästi poikkeavaan kaltevuuteen  ja  poikkeava pintakäsittely),  val-

aiseminen  

Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

• metsäosuuksilla  metsän reunavyöhykkeiden eheyttäminen 
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kulttuurimaiseman avaaminen Paimionjokilaaksossa pensaita  ja  puustoa 
raivaamalla 
Kevolan  kylämiljöön valaiseminen 
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- Halikon-  ja  Uskelan joet kiemurtetevat syvällä savilaaksossa 

-  maisema rajautuu pohjoisessa selkeästi kauniiseen kalliorinteeseen 

- maisemakuvassa heijastuu vauras kulttuurimiljöö 

-  asutus sijaitsee kumpareilla  tai metsänreunoissa  

Kulttuurimaisema  

-  kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin 

-  alueella sijaitsee lisäksi Ylisjärven  ja  Ruotsalan kylän kulttuurimiljööt sekä 
monet kartanot  ja  tilat, sekä niihin liittyvät elementit esim. koivu kuja Halikon 
kirkolta Åminnen kartanolle 

-  Suuri Rantatie kulkee Salosta Paimioon tulevan tielinjan eteläpuolella 

-  historiallisesti arvokas Hiidentie myötäilee Uskelanjokilaaksoa Salosta 
koilliseen 

-  alueelta  on  löydetty runsaasti  kivi- ja rautakautisia  asuinpaikkoja, joista 
tunnetuimmat ovat IRikalan alueella  

Tien  suhde maisemaan  

Tie  kulkee uudessa maastokäytävässä  Salon  pohjoispuolella keskellä val-
takunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa Uskelan-  ja Halikonjokilaaksoa. 

Muurlan eritasoliittymästä  muodostuu portti kulttuurimaisemaan.  Se  tukeu-
tuu luontevasti kalliomaaston luonnolliseen taitekohtaan, jolloin esim.  met-
sänreunaan  kohdistuu  vain  vähäisiä toimenpiteitä. 

Pappilan  ja Halikon eritasoliittymät  sijaitsevat maisemallisesti erittäin aralla 
alueella. Niiden sovittaminen kulttuurimaisemaan tulee aina olemaan  maj-
semakuvan  kannalta ongelma. Pappilan eritasoliittymä sijaitsee jokilaakson 
sivu-uomista muodostuneeseen reunavyöhykkeeseen. Liittymän itäpuolella 
Kupilanmäessä sijaitsee kulttuurihistoriallisia rakennuksia  mm. Kupilan  kar-
tano. 

Halikon eritasoliittymä  rikkoo  mm. Tavolan talonpoikaismiljöötä. 

Märyn  ja Paimion  välillä linjaus rajautuu kalliomoreeniselänteeseen. 

 Tie  ylittää peltolaakson leikkauksessa. Joet ylitetään pitkillä silloilla. 

Väylään liittyva  miljöö  

Jakso, joka tarjoaa kauniita  ja  pitkiä näkymiä, kulttuurihistoriaa  ja  luonnon- 
kauniita maisemia. Useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, esim. 
tiloja  ja kartanoita  jää tie linjauksen  välittömään läheisyyteen. 
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Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

•  tien  sovittaminen  lähelle nykyistä pellon tasoa  loivemmilla luiskilla  kuin 
 1:6, pengerrysten  välttäminen,  maisemoinnissa  suositaan  niittyseoksia, 

väItetään  näkymiä  peittäviä pensasistutuksia 
• eritasoliittymien sovittaminen  avoimeen  peltomaisemaan suurmaiseman 

 avoimuutta korostaen  
• siltarakenteisiin liityvien pengerrysten maisemoiminen loiviksi  ja  osaksi 

 peltomaisemaa,  kasvillisuutta  käytettään  harkiten  sovittaen  se  osaksi 
paikan  maisemakokonaisuutta 

• kalliorinteeseen aiheutuvien  leikkausten  muotoilemisessa  pyritään te-
kemään teknistä  louhintaa  enemmän, jotta vältyttäisiin terävien  kielek

-keiden  syntymiseltä 
•  tien  liittyessä  metsään  tai metsäkumpareisiin,  korostetaan  metsänreuna

-vyöhykettä  sen  ominaisilla  puilla,  suositaan  jaloja  lehtipuita  
•  Pappilan  eritasoliittymän  länsipuolella  tunnelin  aukot  maisemoidaan  so-

veltuen kalliometsään  ja  avoimeen kulttuurimaisemaan, suositaan sel-
keätä  rajausta  

Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

•  kulttuurihistorian korostaminen  
•  maisemakuvan säilyttäminen avoimena  agraarimaisemana 
•  tien  pirstomat peltoalueet  säilytetään  viljelyksessä 
•  säilytetään näkymiä  erityiskohteisiin esim.  kartanot,  talonpoikaismiljööt, 

jokiuomat  jne.  
•  Salon  kaupungin  rajaaminen (esim. istutusvyöhykkeet jaltai  rakenteelli-

set toimenpiteet)  

Kuva  30:  Uusi tielinjaus kulkee arvokkaassa Halikon kulttuurimaisemassa. 
 Kuva  VT 1:n  parantamisen tiesuunnitelmasta välillä Märy-Salainen. 
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Kuva  31:  Näkymät laajoille peltoalueille tulisi säilyttää mandollisimman 
ehyinä  ja  sovittamalla  tien tasaus lähelle pellon nykyistä tasoa.  

4.  MUURLA-LOHJA,  järviseutujakso 

Maisemakuva 

-  kuuluu  Kiskon -Vihdin  järviylänkäalueeseen 
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- maisemakuvaltaan  alue  on  jyrkkäpiirteistä  ja murroslaaksojen ruhjomaa 
 rannikolle työntyvää mäkimaastoa 

laaksot  ja  harjanteet suuntautuvat koillisesta lounaaseen 

-  selvimmin erottuu Kiskon-Kitulan-Kiikalan laakso mäkialueen länsireunalla 

- suhteelliset korkeuserot ovat suuria, jopa yli  70 m  

-  maaston painanteissa  on  runsaasti pieniä järviä, soita  ja laaksopeltoja 

-  avoimia, kapeita  ja  pitkiä maisematiloja  on  runsaasti 

Lu  on non  maisema 

-  jakso  on  tammimetsävyöhykkeen  ja havumetsävyöhykkkeen vaihettumis
-aluetta 

- luonnonoloiltaan  alue  on  edullinen johtuen kallioperän kalkkipitoisuudesta 
 ja  monipuolisuudesta sekä pinnanmuotojen vaihtelevuudesta 

- Lohjanjärviseutu  on  myös ilmastollisesti edullinen vyöhyke 

-  alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä Karnaisten kallioalue 

Kulttuurimaisema 

-  alueella sijaitsee Raatin  ja Karnaisten kylämiljööt  sekä Hämjoen, Suomus- 
järven,  Taka-Oittilan ja Kruusilan  kulttuurimaisema-alueet 

- Talpelan kulttuurimaisemalla  on  sekä kulttuuri- että luonnonmaisema- 
arvoja  

Tien  suhde maisemaan 

Jakson maisemarakenne poikkeaa oleellisesti  koko  muusta E18:n maise-
masta.  Se on  ehkä  paras  jakso kertomaan yleisesti tunnettua viestiä Suo-
mesta tuhansien järvien maana. 

Hankkeen Muurla-Lohjanharju osalla ympäristön vaikutusten arviointipro-
sessi  on  kesken. Suunniteltu tielinjaus kulkee uudessa käytävässä yhtyen 
Lahnajärvellä lähelle nykyistä tielinjaa. 

Tiemaisemallisia  elementtejä ovat Lohjanharju, jonka pohjoisrinteellä linjaus 
kulkee Myllylammelta Lempolaan. Jaksolle tyypillisiä maisemaelementtejä 
ovat lisäksi kalliot  ja  niiden leikkaukset. Maiseman pienipiirteisyys  ja  vaihte-
levuus korostuvat. 

Kiskon -Vihdin järviseutu  on  suosittua lomanviettoaluetta. 

Väylään liittyvä  miljöö 

Tiemaisema  muodostuu jaksolla muutamasta voimakkaasta maisemaele-
mentistä. 

Tieltä avautuvat vesistönäkymät ovat pääasiassa pieniä lampinäkymiä. 



52 	 E18  suunnitteluperlaatteiden  kehittäminen 

SUUNNITTELUPERIAATTEET  

Väylän tiemiljöökuvassa vaihtelevat myös metsä-  ja kulttuurimiljöiden  osuu-
det. 

Kallioleikkauksilla  voidaan korostaa maiseman piirteitä. 

Tielaitokselle suunnattuja  suunnitteluperiaatteita 

• vesistönäkymien  avaaminen  ja korostamien 
• metsäosuuksien rehevyyden  ja moriimuotoisuuden  korostaminen  met-

sänreunavyöhykkeen  ominaisilla puuta, alueella suositaan jaloja lehtipui-
ta 

•  merkittävien kallioalueiden pirstoutu misen välttäminen mandollisia  tun-
neliratkaisuja  hyväksikäyttäen, esimerkiksi Karnaisten kallioalueella 

• kallioleikkauspintojen  etäisyyttä tiestä vaihtelemalla luodaan alueelle 
erilaisia tilallisia vaikutelmia, tien  ja louhittavan pinnan välialue  pidetään 
avoimena 

• jalopuuistutusten  lisääminen 
•  Lohjan seudulla omenapuiden/koristeomenapuiden käyttö esim. liitty-

mäalueilla  ja taajamissa/kylissä  

Yleisiä  suunnitteluperiaatteita 

vesistönäkymien  avaaminen 
siellä missä kallio  ja  vesi yhtyvät, kalliopinnan maastouttaminen oleviin 
katliopintoihin kallioalueen kaltevuuksia noudattaen  tai  vaihtelemalla pe-
rättäisten louhittavien kalliopintojen louhintakulmaa. Lisäksi kyseisiä kaI-
liopintoja voidaan tehostaa valaistuksella (tilataide-aihe) 
kulttuurimaiseman rajaaminen metsäosuuksista, rajakohtien voimista-
minen esim. istutuksilla  

Kuva  32:  Taimien kasvaessa  vesistönäkymä peittyy  ja automatkan  hieno 
elämys häviää.  
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5.  LOHJA-ESPOO,  maisemajakso 

Maisemakuva 

- maisemakuvalle  on  tyypillistä metsävaltaisuus 

- alueella sijaitsee muutamia pieniä järviä 

-  alueen itäosassa sijaitsee Nuuksion kansallispuisto. Kansallispuisto  on 
 osa  laajaa järviylänköä, joka  on  myös merkittävä pääkaupunkiseudun virkis-

tysalue 

- Palojärvestä  länteen maisema muuttuu vaihtelevaksi mäkien, kumpujen  ja 
savikoiden  sekä asutuksen kirjoksi 

-  Salpausselkä, joka ylitetään Lohjanharjun kohdalla, muodostuu maisemal-
liseksi solmukohdaksi. Maisemamaakunta vaihtuu.  

Tien  suhde maisemaan  

Tie  kulkee nykyisessä tielinjassa.  Helsinki-Nummenkylä  on  ensimmäinen 
Suomeen rakennettu moottoritieosuus. Linjaus  on  vedetty Nuuksion laajan, 
kallioisen järviylängön eteläosan halki. Maisemallisesti  tie  sijoittuu vaikeaan 
maastoon hyvin, vaikkakin kallioleikkauksilta  ja korkeilta pengerryksiltä  ei 
ole vältytty. 

Yhtenäisen metsäisen maisemakuvan katkaisee asutus  ja  hoidetut pihapii-
nt. 

Väylään  liittyvä  miljöö  

Tien jyrkkäkaarteisuus  luo mielenkiintoisia näkymiä maisemaan tien suun-
nassa.  Tien geometriasta  johtuen maisema "elää" jatkuvasti, mikä korvaa 
puuttuvia avomaisemanäkymiä. Järvi-  tai peltomaisemia on  harvoja. Paikoin 
avautuu mielenkiintoisia näkymiä rakennettuun miljööseen.  
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Pimeän ajan jaksolla korostuu maiseman synkkyys  ja  dramaattisuus. 

Tielaitokselle suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

näkymien avaaminen järvi-  ja peltomaisemiin  
Veikkolan liittymäalueen sovittaminen taajamakuvaan poistamalla puus-
toa  ja istuttamalla pensaskasvillisuutta 
rinnakkaistien  ja  moottoritien muodostaman kapean välialueen maise-
moiminen 

Yleisiä suu nnitteluperiaatteita 

metsänreunavyöhykkeiden  kohentaminen, kasvillisuuden säilyttäminen 
avohakkuualueiden  ja tiealueen  välissä siten, että tielläliikkujalle muo-
dostuu esteettisesti yhtenäinen vaikutelma metsäalueesta 
Nummenkylän peltoalueelta pusikoiden  raivaaminen sekä sekavan il-
meen  ja  epämääräisen rakennuskannan selkeyttäminen kasvillisuutta 
poistamalla  tai ryhmittelemällä  

Kuva  33:  Tielinjaus  on  sovitettu kauniiseen luonnonmaisemaan. 
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Kuva  34:  Moottoritien välittömässä 
läheisyydessä kulkeva rinnakkaistie 
voitaisiin erottaa omaksi alue ekseen 
maisemoinnin avulla. 
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6.  ESPOO -HELSINKI-VANTAA,  pääkaupunkiseutu 

Kaupunkikuva  

Tie on  Helsingin kaupunkiseutua kiertävä kehäväylä. Taajamakuvassa 
vaihtelevat kehäväylälle tyypilliset miljööt: asuinalueet, teollisuus-  ja  kaupal-
liset alueet, viljelys-  ja  luonnonmaisemat. 

Turun  ja Kotkan  osien rinnalla jakso  on taajamakuvaltaan urbaanein E18- 
tiellä. Kehä  Ill  ei kuitenkaan väylämiljööltään liity selkeästi osaksi kaupunki- 
rakennetta. 

Keskeisimpinä  El 8-tien kokonaisuudessa korostuvina miljäätekijöinä ovat 
teollisuus-  ja palvelualueet  sekä niiden taakse jäävät asuinalueet. Maise-
man avoimuus  ja topografia  tarjoavat tieltä useita pitkiä näkymiä. 

Taajamakuvallisesti  keskeisessä asemassa ovat palvelu-  ja yritysalueiden 
 muodostama tietilaa rajaava julkisivurivistö, tonttien rajaaminen sekä väli- 

alueen käsittely.  

Tien  jaksottumista nykyistä selvemmin tunnistettaviksi jaksoiksi tulisi paran-
taa. 

Kulttuurimaisema  

Tien  välittömässä läheisyydessä sijaitsee Bembälen-Karvasbackan maise-
makokonaisuus.  
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Pitkäjärven  ja Hämeenkylän  kartanon peltoalueet muodostavat osan 
avointa tiemiljäätä.  

Tie  kulkee halki Vantaanjoen kulttuurimaiseman, jossa sijaitsee  mm.  Hel-
singin pitäjän kirkonkylän taajama.  

Tien  suhde maisemaan 

Tielinjaus kulkee esikaupunkimaisella reuna-alueella, teollisuusalueella  ja 
 osittain seudullisesti merkittävissä kulttuurimaisemissa. Vaikutelma väylän 

tukeutumisesta yhtenäiseen kaupunkirakenteeseen  jää  heikoksi. Välillä Tu-
run liittymä-Hämeenkylä maisemakuva  on  pääasiassa väljää, harvaan ra-
kennettua maaseutumaisemaa, paikoin näkymiä avautuu laajojen peltomai-
semien ylitse. 

Petikon-Variston  alue muodostaa Hämeenlinnan liittymään asti selkeän yri-
tystoiminnallisen alueen. 

Hämeenlinnanväylän  ja  Tuusulantien välinen osuus  on  pääasiassa teolli-
suusaluetta, jonka katkaisee Vantaanjokilaakso  ja  joen ylitys. 

Tiivis  ja pienimuotoisempi  rakentaminen  on  tyypillistä Tuusulantien  ja Lah-
dentien  välisellä alueella. Maiseman erityispiirteenä  on  Tuusulantien etelä-
puolella Keravanjokilaaksoon liittyvät pellot  ja  kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävä Helsingin pitäjän kirkonkylän kulttuurimaisema. 

Landentien  ja Porvoonväylän  välinen alue  on  epämääräinen, luonteeltaan 
kuitenkin metsäinen. 

Väylään  liittyvä  miljöö 

Turuntien  ja Hämeenkylän  välisellä alueella näkymiä avautuu peltoalueille 
Bembölessä, Matalajärvelle Järvenperässä  ja Pitkänjärven peltoalueille. 
Bembölen ja Pihlajarinteen  välistä tiealuetta rajaavat havumetsät. Asutus 

 jää  pääasiassa metsäosuuksille. Meluvalleja  on  kuitenkin rakennettu pitkinä 
osuu ksin  a.  

Teollisuus  on  keskittynyt Espoon alueella Turuntien liittymän läheisyyteen. 
Kaunis yksittäiskohde sijaitsee Juvanmalmilla, jossa tieltä avautuu näkymä 
Juvan kartanoon  ja  vanhoilla puilla reunustettuun pihapiiriin. 

Petikon-Variston  alueen teollisuus-  ja liikerakennukset  rajaavat tiemiljäön. 

Vaikutelma  on  paikoin kirjava  ja huolittelematon.  Martinlaakson liittymästä 
itään maisemaa hallitsevana maamerkkinä  on  voimalaitos. 

Vantaanjoen  ylitys  jää Hämeenlinnanväylän eritasotiittymäalueen  ja maas-
tonmuotojen  johdosta lähes huomaamatta. 

Tieosuudella  on  kauniita hyvin hoidettuja koivikoita. Ne luovat hyvän vasta-
kohdan teolliselle ilmeefle, rytmittävät ajotapahtumaa  ja  ovat samalla hie-
noa suomalaista maisemaa. 



E18 suunnitteluperlaatteiden  kehittäminen 

SUUN  NITTELUPERIAATTEET  

Helsingin pitäjän harmaakivikirkko avautuu osaksi tiemiljöötä idästä päin 
saavuttaessa. Lännestä päin kirkko  jää  lähes huomiolmatta. Kulttuurimiljöön 
luonne heijastuu avoimessa peltomaisemassa, joka rajautuu Keravanjo

-keen. Voimanjohtolinjat dominoivat tiemaisemaa.  

Suutarilan-Tikkurilan seutu  on  asuinaluetta. Tieosuus vaikuttaa suhteellisen 
leveältä väylältä, rajautuminen asuinalueisiin  on  osittain jäsentymätöntä. 
Tikkurilan liittymästä länteen erilaiset meluaidat korostavat epäyhtenäistä 
miljöökuvaa. Kuninkaalan kohdalla maisema sulkeutuu Kaikkikallion leikka-
uksiln. 

Hakunilan vesitorni  ja  Jakomäen korkeat kerrostalot muodostavat maamer-
kin Landentien  ja Porvoonliittymän  välisellä alueella. Alueen kasvillisuudes-
sa korostuu koivikot. 

Liittymien  luonne 

Turunväylän liittymä  on  luonteeltaan laaja avoin kenttä, jossa voimajohtolin
-jat  vaikuttavat merkittävästi maisemaan. Maamerkkinä  on  yhden liittymän 

ramppiin suunniteltu sähköpylväikkä. 

Hämeenlinnanväylän  luonne  on  vaatimaton. Liittymä sijaitsee männikkäisel
-lä  kukkulalla, joka laskee Vantaanjokilaaksoon. Näkymiä joelle ei avaudu. 

Lentokentän Ilittymän luonteen muodostavat tietilaa rajaava kaupunkikuval-
taan  varsin  yhtenäinen julkisivurivistö  ja metsäinen  maisema. 

Tuusulantien liittymä rajautuu Helsingin pitäjän kirkon kulttuurimaisemaan  ja 
metsäiseen  mäkeen. Liittymä  on  keskellä teollisuusaluetta. 

Vantaankoski -Tikkurila välille  on  tekeillä tiesuunnitelma, jossa väylämiljöön 
rauhoittaminen  ja  kytkeminen maisemaan sekä olevaan että ennustettuun 
kaupunkikuvaan  on  kiinnitetty erityistä huomiota. 

Landenväylän  liittymä muodostaa liikenteellisesti monimuotoisen kokonai-
suuden. Useine eritasosiltoineen alue  on  luonteeltaan sekavan tuntuinen. 

Porvoonväylä  on  nykyisellään vaatimaton, metsän keskeltä erkaneva 
ramppi. 

Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

• tiemaiseman  visuaalisen ilmeen rauhoittaminen maisemoinnin  ja viher
-suunnittelun avulla 

• tienäkymien  avaaminen  ja  kehittäminen viherrakentamisella. Maiseman 
luontaista reunavyöhykettä kehitetään alueelle tyypillisellä kasvillisuudel-
la. Rakennetussa ympäristössä  ja liittymäalueilla  keskeisiksi tekijöiksi 
muodostuu maaston muotoilu, pensasistutukset sekä runkopuut. Esi-
merkiksi koivikoiden lisäämisellä  ja  kehittämisellä voidaan luoda jaksolle 
yhtenäistävää vaikutelmaa 

•  näkymien säilyttäminen avoim issa kulttuurimaisemissa Vanhan kartanon 
 ja  Helsingin pitäjän kirkon peltomaisemiin 
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•  näkymien parantaminen Vantaanjoen ylityskohdassa, Kalkkikallion  län-
sipuolella sekä Hakunilan pelloille. Näkymän avaaminen Helsingin 
pitäjän kirkolle lännestä päin tultaessa. 

•  erilaiset meluaidat sovitetaan osaksi muuta tiemiijöötä kasvillisuuden 
avulla 

• meluvallien  tulee olla luonnollinen  osa ympäräivää tilakokonaisuutta, 
(vailien  muotoilussa väitetään putkimaisen vaikutelman syntymistä, istu-
tuksissa väItetään metsitystaim ia laajoina yksittäisiä alueina) 

•  välillä Tikkurila-Suutarila  ja teollisuusjaksoilla selkeytetään tiemaisemaa 
ja  tuetaan  sen  jaksottumista sekä sovitetaan avointa maisematilaa 
paremmin rakennettuun ympäristöön istuttamalla keskikaista-alueet 

• väyläarkkitehtu  u  rielementtien muotoi lulia  voidaan korostaa jakson kau- 
punkimaisuutta  

Yleisiä  suunnitteluperiaatteita 

• tiemaisemassa erityyppisten  alueiden selkeyttäminen  ja  tien selvempi 
jaksottaminen  

Kuva  35:  Näkymä Helsingin pitäjän kirkolle  ja  kulttuurimaisemaan.  
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Kuva  36:  Tiemiljöötä  voidaan rauhoittaa 
visuaalisesti maisemoinnin  ja 
v/hers uunnittelun  avulla. 
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Kuva  37:  Erilaiset  meluaidat  voitaisiin sovittaa  tiemiljöökokonaisuuteen 
 kas  villisuuden  avulla.  

7. H ELSIN KI-KOSKENKYLÄ, maisemajakso 

Maisemakuva 

-  kuuluu maisemamaakuntajaon mukaan Suomenlanden rannikkoseutuun 

- etelärannikolle  on  tyypillistä pohjois-eteläsuu ntainen maisema  
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- maisemavyöhykkeiden muutoskohdat, jokilaaksot,  ovat helposti havaitta-
vissa 

-  jaksolla sijaitsevat Sipoonjokilaakso, Mustionjokilaakso, Porvoonjokilaakso 
 ja Ilolanjokilaakso. Porvoonjokilaakso  on  luokiteltu kuuluvan Suomen  kan-

sallismaisemiln 

-  järviä  on  alueella vähän 

- maisemakuva  muodostuu metsämaisemasta, asutustaajamista  ja  kulttuuri- 
maisemasta 

- topografia  on  vaihtelevaa, metsäistä moreeniselänne aluetta 

Kulttuurimaisema 

- Porvoonjokilaakso  kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin 

- kylien lisäksi esiintyy yksittäisiä, suurehkoja maatiloja 

- kulttuurimiljöölle  tyypillisiä piirteitä esiintyy myös Sipoonjokilaaksossa, 
Mustiojoen laaksossa  ja liolanjoen  laaksossa 

-  Porvoon vanha kirkko näkyy 

Luonnonmaisema  

-  jakson luonnonmaisemalle  on  tyypillistä kallioinen metsämaa  

Tien  suhde maisemaan 

Tielinjaus kulkee nykyisessä käytävässä. Maisemarakenteessa vuorottele-
vat tasaisesti metsät  ja  viljelymaat. 

Väylään  liittyvä  miljöö 

Selännealueilla maisemarunkoa  vastaan kulkeva  tie on  vaatinut runsaasti 
kallioleikkauksia  ja täyttöjä. Jylhemmät kallioleikkaukset  sijaitsevat Porvoon 
itäpuolella  Ritan eritasoliittymän  jälkeen. Tunnusomaisena niitä esiintyy 
kuitenkin  koko  jaksolla. 

Gumbölestä Sipooseen  tieltä avautuu paikoin näyttäviä kallioharjanteita 
männikköineen. 

Sipoonjoen  ylitys tarjoaa kapeari merinäkymän etenkin tien eteläpuolelle. 

Mustiojoen  kohdalla sillalta avautuva maisema muodostuu mutkittelevasta 
joesta, kauniista rakennusryhmistä sekä Treskilän kartanomiljööstä, joka 
kärsii korkealla kulkevasta tiestä.  

Tie  ylittää Ilolan kohdalla maiseman korkealla sillalla, josta avautuu kauniita 
näkymiä  alas  laaksoon.  Sillan itäpuolinen kallioselänne  on maisemaltaan 

 komeaa. 
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Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

• kallioleikkausten  ottaminen  tiemiljään  erääksi aiheeksi,  jyihyyden  ja  pitki-
en  kallioleikkausseinämien  korostaminen  esim valaistuksella. 

•  tien liittäminen Porvoon  jokilaaksoon  lähelle pellon nykyistä tasoa loi
-vemmilla luiskilla  kuin  1:6  

•  näkymien säilyminen avoimina  Porvoonjoki-  ja  Sipoonjokilaaksoihin 
•  Ilolanjoen yli menevän  sillan  pengerryksen maisemointi 
• metsäosuuksilla kookkaiden  puiden säilyttäminen reuna-alueilla.  
• tielläliikkujan  kannalta  metsänreunapuuston  kehittäminen  näkäsuojaes-

teeksi taustametsien  hakkuiden yhteydessä  
•  moottoritien  ja  näkäetäisyydellä  kulkevan  rinnakkaistien välialueen  maj

-semointi, esim. nhittynurmiseokset, puuryhmät, maisemataide,  tilateokset, 
valaistus 

Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

Mustiojoen-  ja  llolanjokilaaksoissa  näkymien säilyttäminen  kulttuurimil-
jääseen. Mustionjoen  alueen voimakkaampi  esiintuominen, esim.  aluetta 

 rajaavien metsäreunavyöhykkeiden  korostaminen  ja  risukon  raivaaminen 
näkymien säilyttäminen avoimina  Porvoonjoki-  ja  Sipoonjokilaaksoihin  
erilaisten  niittyheinien  ja  -kukkien  seosmateriaalit  sopivat karummille 

 avoimille  alueille  

Kuva  38: Tie  voitaisiin liittää Porvoon  kulttuurihistoriallisessa  jokilaaksossa 
mandollisimman lähelle pellon nykyistä tasoa.  
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Kuva  39:  Näyttävien kallioleikkauksien  korostamista valaistuksella tulee 
harkita.  

8.  KOSKENKYLA -PERNAJA, kulttuuri-  ja  luonnonmaisemajakso 

Maisemakuva 

- Koskenkylänlaakso  on  perinteistä Etelä-Suomen viljelyseutua 

- topografialtaan laakea, viljelysten  lomassa  mutkittelee joki 

-  alue rajautuu selkeästi joen itäpuolella metsänreunavyöhykkeeseen 
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- rantamaisemiin  kuuluu isojen kartanoiden viljelykset 

-  joki laskee mereen Koskenkylässä kapean  kosken  kautta 

- Pernajanlahti  on  matalaa, ruovikkoista  ja  monin paikoin rikkonaista 

- lukuisat saaret muodostavat sokkeloisen maisemakuvan 

- Pernajanlahti  on  etelärannikon pisimpiä 

Luonnonmaisema 

- Pernajanlahti  muodostuu ruovikkoisista rantakosteikoista, jonka suisto  on 
 lähes umpeenkasvanut 

- Pernajanlahti  on luonnonsuojelualuetta  ja  valtakunnallinen lintuvesien 
suojeluohjelman alue 

Kulttuurimaisema  

-  alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin 

-  jokilaakso  on  tehokkaasti viljeltyä, elinvoimaista maanviljelysaluetta 

- perinteinen asutus  on  keskittynyt joen varteen, nauhamaisiksi kyliksi 

-  vanha Turun-Viipurintie kulki Koskenkylän halki pitkin landen itärantaa  

Tien  suhde maisemaan 

Jakson tielinjaus halkaisee maisema-alueen Pernajanlanden pohjukassa. 
 Tie  muodostaa rajan merenrannan  ja  avoimen maisematilan liittymä- 

kohdassa.  Se on solmukohta  sekä maisemallisesti, että liikenteellisesti. 
Alueelta ohjataan liikenne Kouvolaan (VT6). 

Kulttuurimaiseman luonne näkyy liian vaatimattomana. 

Ruovikkoinen merenlahti  on  mielenkiintoinen  ja  voimakas aihe. 

Väylään liittyvä  miljöö 

Maisematila  avautuu tielläliikkujalle etenkin Helsingistä päin saavuttaessa 
laajana avoimena laaksona. Merenlahtimaisemassa korostuu laaja sara-  ja 
ruovikkoniitty,  joka  jää  osittain voimakkaasti kasvaneen pensaskasvillisuu

-den  taakse. 

Kouvolan eritasoliittymän (VT6) kohdalla maisema rajautuu epämääräisesti 
metsänreunavyöhykkeeseen. 
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Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

• jokilaakson  viljely-  ja  rakennuskannan esiintuominen, tiealueeseen liitty-
vää puustoa harventamalla  ja  karsimalla 

•  maisema-alueen rajakohdan voimistamirien liittymäalueella 
•  liittymä-  ja  ramppialueiden sovittaminen  avoimen maisematilan  ja  metsä- 

maiseman vaiheuttumisvyöhykkeelle loivalla maastonmuotoilulla  ja  met-
sänreunan rajakohtaa voimistamalla:  lännessä avartamalla kasvillisu  utta 
ja  idässä voimistamalla metsäreunavyöhykettä 

• ruovikkoalueen siistiminen  tien välittämästä läheisyydestä 

Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

•  kulttuurimaiseman korostaminen  

Kuva  40:  Näkymä Koskenkylän kulttuurimaisema-alueelle.  



E18  suunnitteluperlaatteiden  kehittäminen 	 67  
SU  UN N  ITTELUPER IAATTE  ET  

Kuva  41:  Tienäkymä  Pernajanlanden luonnonsuojelualueelle.  

9.  PERNAJA-RUOTSINPYHTÄÄ, metsäjakso 

Maisemakuva 

-  kuuluu maisemamaakuntajaon mukaan etelälseen viljelyseutuun 

- maisemakuvalle  on  tyypillistä metsävaltaisuus 
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- topografia  on  suhteellisen matalaa, mutta vaihtelevaa 

- kuuluu rapakivialueeseen 

- siirtolohkareita  ja  louhikkoja  on  runsaasti 

- Röisuon  alue (430ha)  on  useasta eri altaasta koostuva keidassuo alueen 
pohjoispuolella 

-  Loviisa-joen  ja  Tessjoen laaksot  halkaisevat alueen luode-kaakko suun-
nassa 

Taajamakuva  

Loviisa erottuu jaksolla taajamakohtana. Sekä idästä, että lännestä lähes-
tyttäessä tielinjaus suuntautuu kohden taajamaa. 

Loviisan kirkon rinnalla kaupungin silhuetissa korostuvat yksittäiset kerrosta-
lot  ja  teollisuuslaitokset. Valtatieri suuntaan taajamakuva kaipaa selkeyttä- 
mistä. Sähkäpylväiden hallitsema peltoaukea kaupungin  ja  tien välissä 
mandollistaa kaukonäkymien muodostamisen. 

Luonnonmaisema 

- kangasmetsätyyppistä talousmetsäaluetta 

- Röisuo  on  ojitettu räme, muut suot ovat korpi-  tai rämemuuntumia 

-  alueella  on  runsas riistakanta  ja  hirvien talvehtimisalue, alueella liikkuu 
 mm.  karhu, susi  ja  ilves  

Tien  suhde maisemaan 

Jakson tielinjaus kulkee uudessa maastokäytävässä nykyisen tien pohjois-
puolella, metsäisessä maisemassa. Norrsarvlaxin kartanomiljöö  jää tielinjan 

 eteläpuolelle. 

Väylään  liittyvä  miljöö  

Näkymät tieltä miljööseen jäävät pääasiassa hyvin lyhyiksi. Mandollisia  nä-
kymäaukkoja  syntyy jokilaaksojen ylityskohdissa. Längermalmenin harju 
leikataan  n. 15 m syvyisellä maaleikkauksella.  

Maasto  on topografialtaan  vaihtelevaa, suuret korkeuserot jäävät vähäi-
seksi. Maisemassa  on  runsaasti isoja kiviä  ja  lohkareita.  

Loviisan  ja  Tesjoen  välillä häiritsevät voimalinjat, varasto-  ja  teollisuusalu-
eet, sekä maiseman yleinen jäsentämättömyys  ja  hoitamattomuus. 

Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

• metsäosuuden  korostaminen, suoalueiden esilletuominen, reunametsien 
 ja  avohakkuualueiden  hoitaminen, estevaikutusten vähentäminen eläin-

ten kannalta 
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• kivikkoisuuden  ja lohkareisuuden  säilyttäminen tiemiljöökuvassa 
• yksittäispuiden  ja puuryhmien  säilyttäminen maisemarakenteen ilmen-

täjänä 
• hirviaidari sovittaminen metsämaisemaan  

Yleisiä  suunnitteluperiaatteita 
• kaukonäkymien  säilyttäminen Loviisaan 
•  Loviisan kaupunkisilhuetin selkeyttäminen peltoaukeaa rajaavaa kasvu-

lisuutta vahvistamalla 
• peltomaiseman  avaaminen selkeästi Loviisa-ja Tessjoen  kohdalla 
• tien sovittaminen Norrsarvlaxin kartanomiljöön alueisiin 
•  teollisuus-  ja varastoalueiden "takapihojen" julkisivukuvan ja  piha- 

alueiden jäsentäminen sekä rajaamirien rakennusten, istutusten  ja  aito-
jen avulla 

• kivikkoisuuden  ja lohkareisuuden  säilyttäminen tiemiljääkuvassa  

I  

[I 
Kuva  42:  Loviisan kaupunkisilhuettia voidaan korostaa selkeyttämällä  kas-
vihisuuden  avulla näkymää  ja voimistamalla  avoimen alueen rajaa. 
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Kuva  43:  Kivikkoisuus  ja lohkareisuus  on  alueella tyypillinen maisemaele
-men  tti.  

10.  RUOTSIN PYHTÄÄ -KOTKA,  maisemajakso 

Maisemakuva 

-  tielinjaus kulkee maisemamaakuntajaon mukaan Suomenlanden rannik-
koseudun  ja  eteläisen viljelyseudun yhtymäkohdassa 
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-  maisema muodostuu lännessä välillä Ahvenkoski-Pyhtää Kymijoen suisto-
alueesta, välillä Pyhtää-Kotka Siltakylän ja Heinlanden  miljööstä 

- topografia  on  suhteellisen matalaa 

-  luonteenomaista  on  maaston kivikkoisuus  ja metsäalueiden soisuus 

 Kulttuurimaisema 

-  alueen eteläosa, Ahvenkoski, Ruotsinpyhtää, Pyhtää, kuuluu valtakunnal-
lisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin 

- Ruotsinpyhtäällä  sijaitsee Strämforsin ruukkimiljöä  ja  useita tehdastyöläis-
ten asuinrakennuksia 

-  historiallisesti  ja  maisemallisesti arvokas Turun-Viipurin maantie kulkee 
tielinjauksen välittömässä läheisyydessä, Pyhtään  ja Kotkan  välillä sijaitsee 
vanha rajakivi 

- Ahvenkosken  historialliseen miljööseen kuuluu kartanomiljään lisäksi  re-
dutteja  sekä Savukosken silta 

- Pyhtään  eteläpuolella, Kymijoen varressa sijaitsee  Stråkön maisemakoko-
naisuus ja Stockforsin kartanoalue  

Tien  suhde maisemaan  

Tien  linjaus kulkee uudessa käytävässä Ahvenkoskelta Pyhtään kirkolle ny-
kyisen tien eteläpuolella  ja Pyhtäältä Heinlandelle  tien pohjoispuolella.  Maj-
semakuvaan  tuo erityisluonteensa Kymijoen suistoalue. Jakson maisema- 
rakenteessa  on  tyypillistä suomalaista metsämaiseman  ja haja-asutuksen 
vuorottaista esiintymistä. 

Väylåän  liittyvä  miljöö  

Maisemallisesti kauniita näkymiä avautuu Kymijoen suistoon, Pyhtäällä nä-
kymät jäävät heikosti havaittaviksi. Meren läheisyydestä huolimatta auke-
nee  vain Siltakylästä  vaatimaton näkymä merelle. Jakson yleisilme  on  met-
sän  ja haja-asutuksen vuorottaista esiintymistä. Maisemallisia kohokohtia ei 
esiinny. 

Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

•  kulttuurimiljöön esiintuominen esim. viltoitus, informaatiotaulut 
• levähdysalueen  ja  palvelujen sovittaminen kulttuurimiljään luonteeseen  

ja koskimaisemaan säilyttämällä  näkymiä, sovittamalla rakenteet alueen 
arkkitehtuuriin 

• kivikkoisuuden  ja lohkareisuuden esiintuominen maisemakuvassa 
• metsäosuuksien  tuominen voimakkaammin esille metsänreunavyöhyket

-tä täydentävällä istutuksella tai harventamalla  puustoa 
•  pienimittakaavaiseen  haja-asutusalueen ilmeeseen sopivat kotimaiset 

puulajit, kuten pihlaja, mänty, leppä, koivu 
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Yleisiä suu nnitteluperiaatteita 

•  Kymijoen suistoalueen korostamien  ja rajaaminen  selkeämmin omaksi 
kokonaisuudeksi vesistänäkymiä avaamalla, säilyttämällä alueelle tyypil- 
linen kasvillisuus, silta-, kaide-  ja valaisinelementtejä  kehittämällä 

• metsäosuuksien  tuominen voimakkaammin esille metsänreunavyöhyket - 
tä  täydentävällä istutuksella  tai  harventamalla  puustoa  

Kuva  44: Kulttuurihistoriallinen  Ström  forsin ruukkimiljöö  voitaisiin opastaa 
matkailunähtä vyyksien taululla ("ruskea taulu").  

11.  KOTKA-VEHKALAHTI, kaupunkijakso 
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Kaupunkikuva  

E18 -tielle välittyvä kaupunkikuva viestii  varsin  laajalle  levittyneestä  taaja
-marakenteesta,  joka ei  jaksotu  kovin  selvästi. 

Selvänä  keskustakohtana  erottuu Karhulan  moottoritiekanjoni,  joka 
muodostaa  tiejakson huippukohdan. 

Risteävät  väylät  eritasoliittymineen  ja  niiden opastus  ja  liikenteenohjaus 
 korostuvat miljöössä. Ongelmaksi muodostuu tien epämääräinen jaksottu-

minen  ja  ajotapahtumaa  häiritsevä visuaalisten viestien runsaus. 

Taajaman  halkaisevan moottoriväylän estevaikutus  on  ongelma taaja
-marakenteen  ja  kevyen liikenteen kannalta. 

Taajamaan saapumisessa  on  keskeistä  tielläliikkujan  ennakko-opastus 
maisemanhoidon,  taajamakuvan  ja  maamerkkien  avulla. 

Karhulan kaupunginosassa  on  meneillään "Karhula-kauniiksi"-projekti. 

Kulttuurimaisema 

Kyminlinnan  linnoituksen  vallit  sijaitsevat tien välittömässä läheisyydessä. 

Keisarillinen  kalastusmaja  ja  museo  on  merkittävä  luonnonkaunis  alue 
 Langinkoskella.  

Turun-Viipurin tiestä  on  säilynyt osia, tielinjaus kulkee Sutelan kautta 
 Kyminlinnaan.  

Luonnonmaisema 

Tielinjaus kulkee  Kotkan  itäpuolella meren välittömässä läheisyydessä.  

Tien  suhde maisemaan  

Kotkassa  E18 on  kaupungin  lävistävä keskustamoottoritie.  Tämä luonne 
tulee voimakkaimmin esiin Karhulan taajaman kohdalla, jossa  tie on  kiinteä 

 osa  taajamarakennetta.  

Tielinjaus kulkee vanhassa  uomassa  koko Kotkan  kaupunkialueen  läpi  yht-
täen  Kymijoen  suiston  kolmessa kohdin. Karhulan  kaupunginosasta  itään 

 on  uusi rakennettu  tieosuus,  aivan entisen tien tuntumassa. 

Jaksossa korostuu rakennetun ympäristön luonne  ja  meren läheisyys.  Tie- 
maisema  on  meren läheistä  tasankoaluetta. Rantahaan  kohdalla avautuu 
kaunis  merenlahtimaisema. 

Väylään  liittyvä  miljöö 

Kotkan  kaupunkialueen maamerkkeinä  voidaan pitää  Kyminlinnan  valleja, 
Kymijoen  ylityskohtia  sekä Karhulan kaupunginosan  kanjonia  ja  vesitornia. 

Kyminlinnan vallit  sijoittuvat Kymin keskusta-alueelle johtavan  rampin 
 pohjoispuolelle.  Vallien  muurit näkyvät osittain  moottoritielle. 



74 	 El 8  suunnitteluperiaattelden  kehittäminen 

SUUN NITTELUP ERIAATTEET 

Kymijoen ylittämiskohdat jäävät helposti huomaamatta. 

Voimakas kanjonimainen vaikutelma syntyy kun kuljetaan Karhulan kau-
punginosien välitse. Tukimuurit  ja  niihin liittyvät istutukset sekä sillat muo-
dostavat tietilan perusmiljöön. Muurien yläpuolella vilahteieva julkisivurivistö 
antaa voimakkaan urbaanin  tunnelman. 

Hurukselantien eritasoliittymän  ja Otsolan  asuntoalueen kohdilla merkittäviä 
miljäätekijäitä ovat puiset meivaidat  ja  niihin liittyvät istutukset 

Tielaitokselle  suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

• Kyminlinnan liittymärampin  kohdalla näkymän avaaminen matalaa 
puustoa poistamalla 

• Kyminiinnan  rampin ja  Karhulan  välisen  alueen maisemointi, jolloin tien 
jaksottuminen selkeytyy. Maisematila kiinteistöjen edustalla sekä rinnak-
kaistien  ja  E18-tien välillä pidetään avoimena, sitä tulee korosttaa 
puuistutuksilla. Kaukonäkymä vesitorni  Ile  säilytetään 

•  Kymijoen yiityskohtien alueelta pensaikon raivaus  ja  näkymien avaami-
nen 

•  Karhulan tiekanjonin korostaminen  ja elävöittäminen  mielenkiintoisella  ja 
 paikan luonteen paremmin huomioon ottavalla valaistuksella 

•  Karhulan taajamasta itään ohi Otsolan asuntoalueen hallitsevat eritaso-
sillat  ja  etäisyys-  ja suunnistustaulut maisematilaa.  Kaupunkimaista mai-
sematilaa voidaan korostaa istuttamalla puita keskikaistalle Karhulan 
kaupunginosan  ja Hurukselantien eritaoliittymän  välille sekä Otsolan 
kaupunginosan kohdalle. Laakso kyseisten alueiden välillä pidetään 
avoimena tilana, pensaistoa tulisi harvennetaa. Toimenpiteet selkeyttä - 
vät maisemarakennetta ja  vähentävät tielläliikkujan visuaalista hälyä. 

•  Huoltoasema Amiraalista itään aukeaa pitkä, avoin maisemajakso. Mai-
semassa olevia kalliolei kkausteri veistoksellisuutta korostetaan valais-
tukselia  ja  pitämällä kallioreunan  ja  tien välinen alue avoimena niittynä. 
Kallion päällä olevaa metsänreunaa tulisi voimistaa. 

• Rantahaan eritasoliittymä  sovitetaan osaksi merimaisemaa; merenpuo-
leinen ramppi pidetään mandollisimman avoimena, Rantahaan puoieinen 
ramppi maisemoidaan runkopuilla. 

Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

• Kyminlinnan  vallien esiintuominen ja  korostaminen maamerkkinä näyttä- 
väliä valaistuksella sekä avoimien näkymien järjestämisellä tieltä 

• Kyminlinnan  ja  Karhulan  välisen  alueen maisemointi. Maisematiia kiin- 
teistöjen edustalla sekä rinnakkaistien  ja  E18-tien välillä pidetään avoi- 
mena, sitä korostetaan puuistutuksilla 

• Vesitornia maamerkkinä  tulee korostaa valaistuksella 
•  Avoimeen peltomaisemaan työntyvän Otsolan asuntoalueen eteiäreunan 

rajaaminen kasvillisuudelia, jotta maiseman luonne selkeytyisi 
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Kuva  45:  Kyminlinnan val/it  ovat mielenkIIntoinen aihe  E18-tiemiljöössä.  

Kuva  46:  Moottoritien  ja  siltojen valaistuksella voitaisiin luoda miellyttäväm
-pää  tiemiljöötä  ja  Karhulan kaupunginosia yhdistävää vaikutelmaa. 
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Kuva  47:  Rantahaan eritasoliittymässä  korostuu merenlahti  ja rantaruovikot. 

12.  VEHKALAHTI-HAMINA,  kaupunkijakso  

Kaupunkikuva 

Haminan keskustan vanha rakennuskanta  säteittäisasemakaavoineen  ja 
Pitäjänsaari  muodostavat valtakunnallisesti merkittävän  kaupunkikuvallisen 

 kokonaisuuden. 

Nykyinen valtatie halkaisee valtakunnallisesti arvokkaan  Pitäjänsaaren.  
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Nykyisen valtatien estevaikutus erottaa kaupunkia merestä  ja  rannan virkis-
tysalueista. 

Kulttuurimaisema 

Summajoen  laakso kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.  

Summan  kartano  ja  siihen liittyvä puisto ovat merkittävä kulttuurihistorialli-
nen kokonaisuus. Kartano sijaitsee Summajoen rannassa tielinjauksen välit-
tämässä läheisyydessä. 

Turun  ja  Viipurin välinen tieyhteys  on  kulkenut alueen halki.  

Tien  suhde maisemaan 

Jakson maisemakuvaan kuuluu kaksi kulttuurialuetta. Summajoenlaakso 
edustaa Kaakkois -Su omen  tyypillistä viljelymaisemaa  ja  Hamina vastaavasti 
kaupunkirakenteeflisesti historiallista keskusta. 

Käynnissä olevassa  YVA-prosessissa  on  vielä useita vaihtoehtoja. 

Väylään  liittyvä  miljöö 

Tielläkulkijan  saama käsitys ympäröivästä miljööstä  ja maisematyypistä  jää 
 vaatimattomaksi. Jakson topografia  on  suhteellisen tasaista, tiealueen  ram-

peilta  ja  Haminan ohittavalta sillalta avautuu tielläliikkujalle mandollisuus 
tarkastella maisemanäkymiä. 

Tielaitokselle  suunnattuja  suunnitteluperiaatteita  

Summan eritasollittymän maisemoimisella  tulee korostaa Haminan  ja 
Summajokitaakson  erilaisten ympäristäjen  ja maisemankuvan vaiheit-
tumista. Maisemoinnissa  huomioidaan Sippolanjokilaakso  ja  korostetaan 
jokilaakson luonnetta. Haminan puolella liittymäalue maisemoidaan voi-
makkaammin rakennettuun ympäristöön soveltuvaksi, puu-  ja pensasis-
tutuksin, kiveyksin ja maastonmuotoiluin.  

Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

Erilaisten kulttuurialueiden, maisema-alueen  ja  historiallisen kaupunkimil-
jään näkymien säilyttäminen tiemaisemakuvasssa 
Valtatien merta  ja  kaupunkia erottavan visuaalisen estevaikutuksen vä-
hentäminen väyläarkkitehtuurin  ja maisemonnin  keinoin 
Näkymien avaaminen kaupunkiin  ja merelie taajamaa  lähestyttäessä 
Koska tielinjaus kulkee Summajoen kulttuurimaisema-alueen eteläpääs

-sä, on  pitkän yhtenäisen kaukonäkymän avaaminen rajoitettua. Siksi tien 
lähimiljäätä tulee kehittää pienipiirteisten maisemaelementtien korosta-
misella (esim. rakennusryhmät  ja pihapilrit) ja välialuelden pitämisellä 

 mandollisimman avoimena. 
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Kuva  48:  Haminan kaupungin kohdalla silta-alue voidaan  maisemoida 
 osaksi kaupunki-ja  tiekokonaisuutta. 

13.  HAMINA-VAALIMAA, metsäjakso 

Maisemakuva 

-  kuuluu maisemamaakuntajaon mukaan kaakkoisëen viljelysseutuun 

- maisemakuvalle  on  tyypillistä metsävaltaisuus 

- topografia  on  matalaa, pienipiirteistä, mutta vaihtelevaa  
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-  kuuluu rapakivialueeseen 

-  jakson metsäaluetta halkovat luode-kaakko suuntaiset Virojoki  ja  Vaali-
maanjokilaaksot 

Luonnonmaisema  

-  kasvillisuus  on  karua havupuuvaltaista metsää 

- alueella  on  runsaasti pieniä soita 

-  jokilaaksojen savikot ovat  varsin  pieniä, mutta laajenevat muutamin kohdin 
laajemmiksi pe!toaukioiksi 

-  muutamia pieniä järviä  on  tielinjauksen pohjoispuolella 

Kulttuurimaisema 

-  alue  on  pääasiassa maa-  ja metsätalousvaltaista  aluetta 

-  merkittävä taajama alueella  on Virojoki,  jonka läpi nykyinen valtatielinjaus 
kulkee 

-  alueen itäpäässä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Vaalimaanjokilaakso 

-  asutus  on  kehittynyt viljelymaiden liepeille pieniksi kyläyhteisöiksi 
(Kattilainen, Uski, Virolahti, Kiamila) 

-  kulttuurimaisemaa häiritsee Idänportin rakennus 

- Museotie,  Turun-Viipurintie kulkee alueen eteläosassa 

-  valtakunnan  raja on  muuttunut alueella useasti,  mm. Uudenmaankaupun-
gin rajakivi  vuodelta  1 722 

-  vanhoja kivilouhoksia  on  runsaasti  

Tien  suhde maisemaan 

Jakson tielinjaus kulkee pääasiassa uudessa käytävässä nykyisen tien 
pohjoispuolella yhtyen Vaalimaan jokilaaksossa vanhaan tiehen. Soinen 
metsämaisema korostuu. Maisemakuvaltaan jakso ei oleellisesti eroa nykyi-
sestä tielinjauksen maisemasta, joskin viljelymaisemaan kohdistuvien nä-
kymien osuus vähenee. Tästä syystä idässä sijaitseva Vaalimaan jokilaak

-son  avoimen tilan merkitys korostuu. Jokilaaksoa voidaan pitää myöskin 
merkittävänä maisemallisena solmukohtana  ja päätepisteenä  ennen Suo-
men itärajaa  ja tullialuetta. 

Väylään  liittyvä  miljöö  
Näkymät tieltä miljööseen ovat jaksolla pääasiassa lyhyitä, suijettuja näky-
miä. Myös Vaalimaan jokilaaksossa näkymät jäävät suhteellisen lyhyiksi. 

Jakson tielinjaus kulkee topografialtaan vaihtelevassa maastossa. Suuria 
korkeita kallioleikkauksia ei synny. Virojoen laaksossa joki ylitetään maise-
masillalla. 
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Vaalimaanjokilaaksoon  syntyy pengerryksiä tiealueen leventämisen yh-
teydessä. 

Virojoki  on  jakson ainoa merkittävä taajama. 

Tielaitokselle suunnattuja suunnitteluperiaatteita 

•  pitkän suoran metsänreunalinjan häivyttäminen avaamalla metsää 
enemmän  ja  tekemällä reuna polveilevaksi 

•  näkymien avaaminen Virojoen taajamaa ympäröiville viljelyalueille 
• pientenkin peltoaukeiden avaaminen tiemaisemaan 
• yksittäispuiden  ja puulajien  säilyttäminen maisemarakenteen ilmentäjänä 
• Virojoen ylityksen korostaminen, näkymän säilyttäminen koskialueelle  ja 

maisematilan  korostaminen arkkitehtonisella sillalla 
• Vaalimaanjokilaaksossa  tien tasauksen tulee olla lähellä luonnollista 

maaston korkeusasemaa, jotta penkereiltä vältyttäisiin. Luiskien tulee 
olla loivempia kuin  1:6.  

Yleisiä suunnitteluperiaatteita 

• metsäosuuden  korostaminen tiemaisemakuvassa istuttamalla  tai  säilyt-
tämällä ehyitä metsänreunavyöhykkeitä.  Näkymien säilyttäminen suo- 
al u  ei  Ile.  

•  näkymien säilyttäminen kulttuurimaisema-alueen avoimille peltomaisemil
-le  

•  avoimen tilan rajakohdan (metsänreunavyöhykkeen) voimistaminen tiivis-
tämällä metsänreunaa, selkeyttämällä rakennusryhmiä  

Kuva  49:  Suomalaista  metsämaisemaa  tyypillisimmillään.  
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4.  ESIMERKKITOIMENPITEITÄ  

Seuraavissa esimerkeissä  on  esitelty periaatteellisia  miljöön kehittämistol-
menpiteitä,  joita paikalliset ominaispiirteet huomioon ottaen voidaan sovel-
taa yleisesti  koko Eurooppatie-verkolla. 

Näkynian  avaaminen 	 ________ 	 avaaminen  
avoimeen maisematilaan 

	
taalamaan 	-  

Kuva  50: Näkymän  avaaminen rakenne  ttuun  ympäristöön  tai  maisemaan.  

Kuva  51: Tien sovittaminen  osaksi kulttuurimaisemaa mandollisimman  loivil-
la luiskilla. 
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Kuva  52: Vesielemen tin  tuominen osaksi tiemiljöötä. 
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Kuva  53:  Silta-alueen  sovittaminen 
maastonmuotoilun  ja Ist  utusten  avulla 
osaksi  maisemakokonaisuutta. 



84 	 E18  suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen 
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Kuva  54:  AvohakkuualueIden 
maisemoinnilla  parannetaan tiemi/jöön 
kokonaiskuvaa. 
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Kuva  55:  Luiskien maisemoinnissa  tulisi 
huomioida liittyminen muuhun  kasvillisuu 

 teen.  
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Kuva  56:  Metsäosuuksilla  korostuu  ekokäytävien  merkitys.  
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5.  LYHYEN AIKAVÄLIN TOIMENPITEET  

5.1  Suositukset  maisemanhoidollisista  toimenpiteistä  

Tielaitoksen maisemanhoidollisten  toimenpiteiden ulottuessa  vain  sen hal-
linnoimalle  kapealle tiealueelle, tulisi ottaa käyttöön tien lähialueen toiminto-
ja  ja maisemanhoidollisia  toimenpiteitä ohjaava tienvarsiosayleiskaava. 
Tienvarsiosayleiskaavaa tulisi kokeilla jollakin uudella tieosuudella. Kokei-
lualueena voisi olla tiejakso Muurla-Ruotsala  ja Ahvenkoski-Pyhtää.  

Kuva  57: Tien varsiosayleiskaavaila  voisi ohjata esimerkiksi näkymien säilyt-
tämistä kulttuurimiljöössä.  

5.2  Suositukset  väyläarkkitehtuuriin  liittyvistä toimenpiteistä  

Ehdotettujen Eu rooppatie -elementtien (levähdysaluevarustus, pysäkkikatos, 
kilometripylväs) kehittämiseksi tulisi jatkaa Eurooppatieilmeen suunnittelua 
tarkemmalla tavoitteiden  ja  keinojen sekä yhteistyökuvioiden määrittelyllä 
muun muassa varusteiden  ja katosten  valmistajien kanssa. Pysäkkikatok

-sen kokeilualueeksi  olisi sopiva esim. tieosuus Kehä  Ill  - Myllylampi.  Hank-
keesta vastaisivat Uuden maan tiepil ri  ja  Linja-autoliitto. Levähdysaluevarus- 
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tuksen  kehittämisen kokeilualue voisi olla esim. Kesoil Rantatuuli  ja  hank-
keesta vastaavana Uudenmaan tiepilri. 

Muotoilullisesti kehitettävien  elementtien osalla (kaiteet, valaisimet  ja  port
-taalit)  tulisi jatkaa tähänastista suunnittelua elementtien muotoilullisen 

meen  ja  tekniikan kehittämisprojekteilla. Uusien kaiteiden kokeilu voisi ta-
pahtua Kehä  Il I/vt7  alueella. Portaalin kehittäminen liittyisi telematiikkapal-
velujen kehittämiseen  ja  Turun reittiohjausprojektiin. Hankkeesta vastaavia 
olisivat Turun tiepiiri  ja  Turun kaupunki. 
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LuTE  1:  Tarkasteluperiaatteet  

1.  Tarkasteluperiaatteet 

Väylämiljäätä  käsittelevässä osatehtävässä selvitetään  ja  määritellään 
suunnitteluperiaatteita sekä tien sovittamisesta osaksi maisemaa että 
tielläliikkujan kokemusmaailman muodostaville tekijöille. Keskeisessä ase-
massa  on  tiestä syntyvä mielikuva sitä pidemmän osan ajavalle. 

Osatehtävässä  käsitellään: 

• väylään  liittyvää estetiikkaa 
• väylään  liittyvää arkkitehtuuria 
• väylään liittyvää muotoilua 
•  väylältä avautuvia näkymiä  ja  kulttuurimaisemia 
•  kylä-  ja  kaupunkikuvaa taajamaosuuksilla 
•  väylän visuaalista vaikutelmaa 
• väylän ilmettä  ja  luonnetta 
•  kulttuuria 
• luonnonympäristöä 
• yhdysku ntarakennetta  ja  maankäyttöä 

Luonnonympäristöä  ja  esimerkiksi ekologiaa ei varsinaisesti tarkastella 
tässä selvityksessä. Maankäyttöön  ja  yhdyskuntarakenteeseen  otetaan 
kantaa  vain  maisemarakenteen  ja  taajamakuvan  näkökulmista. 

MITÄ  ON  TIEMILJÖÖ? 

Suunnitteluperiaatteiden määrittämiseksi  ja  ohjeistuksen  pohjaksi tiemiljäö-
käsitteen sisältö  on  jaettu toiminnallisten  ja  muotoilua ohjaavien periaattei-
den mukaisesti: 

• väyläarkkitehtuuriin 
• väylään  liittyvään miljööseen 
• maisemaan 

Väyläarkkitehtuuri 

Väyläarkkitehtuuri  käsittää varsinaiseen liikennetapahtumaan liittyvät ele-
mentit. Keskeisenä sisältönä  on  ku Ijettajan  toiminnassaan tarvitseva infor-
maatio  ja  visuaalisen kokonaisuuden sovittaminen kuijettajan havain-
tomaailmaari. 

Liikerinetapahtumaa  toteuttavat tien muodot, rakenteet  ja  suunnittelu. 
Muotoilua toteutetaan toiminnan voimakkaasti rajoittamana. Muotoky -
symykset  ja  esteettiset aiheet ovat samalla turvallisuus-, orientoitavuus  ja 

 matkustusm ukavuuskysymyksiä. 
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Väyläarkkitehtuuriin  kuuluu:  

•  tien fyysinen muoto, (poikkileikkaus, vaaka-  ja pystygeometria),  linjaus, 
päällyste, materiaalit 

• eritasoliittymien  ja ramppien  järjestelyt 
•  sillat, kaiteet, meluesteet, hirviaidat 
• pysähdysalueet 
• portaalit 
•  valaistus 
•  liikenteen ohjaus, opasteet, Ilikennemerkit 

Väylään  liittyvä  miljöö 

Väylään  liittyväksi miljööksi käsitetään tien mukanaan tuomat elementit, joi-
den visuaalinen ilme sovitetaan osaksi maisemaa. Elementeillä  on  vähem-
män väyläarkkitehtuurin kaltaisia toimintaan (kuten liikenneturvallisuuteen) 
perustuvia esteettisen muotoilun  ja  maisemaan sovittamisen rajoituksia. 

Suunnittelussa hyödynnetään mandollisuudet käyttää tietä itseään opasta
-jana ja orientoitumisen  välineenä. Ympäristön erityispiirteitä voidaan käyttää 

toiminnan ohjaajana. 

Keskeisiä aihepiirejä ovat: 

•  tien suhde maisemaan (korkeusasema, linjaus, maisemointi) 
• maiseman  tai  kaupunkikuvan erityispiirteiden korostaminen 
• korostetut näkymät  ja panoraamat 
•  kasvillisuus  ja metsänreunavyöhykkeet 
• meluesteet, ympäristätaide 
• levähdysalueet  

Maisema 

Maisema  on  näkymä  tai episodina  yhdeksi kokonaisuudeksi hahmotettava 
 osa tiemiljöötä. Tiemiljöön  suunnittelun näkökulmasta maisema käsitetään 

reunaehdonomaiseksi, jossa resurssit suunnitteluun liittyviin operoitaviirt 
tekijöihin ovat vähäisemmät. 

Suunnittelun lähtökohdat ovat maisemallisissa tavoitteissa  ja  rakennetun 
ympäristön imagotavoitteissa.  

Tien liittyessä taajanmarakenteeseen  otetaan suunnittelussa huomioon 
alueen luonne  ja  identiteetti. Rakennetuilla alueilla liikenteen opastuksen 
selkeys korostuu. Suunnitteluperiaatteiden ohjaaminen tapahtuu myös tietä 
ympäröivän rakennetun ympäristön osalta. Kulttuuriympäristössä otetaan 
huomioon ympäristön säilyttämisen tavoitteet. 

Maisematilaan kuuluu: 

• luonnonympäristö 
•  rakennettu ympäristö 
• kulttuurimaisemat 
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TIEMILJÖÖN  KOKEMINEN 

Maisemajaksojen  ja väyläarkkitehtuurin suunnitteluperiaatteet  määritellään 
kolmesta keskeisestä tarkastelunäkökulmasta erilaisen tien kokemistapah

-tuman  mukaisesti: 

•  kuljettaja 
•  matkustaja 
•  tie  osana maisemaa 

Kuljettaja 

Kuljettaja kokee tiemiljöön ensisijaisesti toiminnallisena linjana ajotapahtu
-man  kautta. Kokemuksessa korostuvat toimivuudelle, turvallisuudelle, 

orientoitavuudelle, sujuvuudelle  ja  tien palvelutasolle asetettavat tavoitteet. 
Kuljettajan pysähtyessä levähtämään  tai palvelualueelle  hänen kokemuk-
sessaan korostuvat ajotapahtuman katkaisevat elämykset  ja suunnistami-
nen  väylältä pois  ja  takaisin.  

Tien  visuaalisen ilmeen tulee olla selkeää, loogista  ja  järjestelmällistä, jotta 
edellä mainitut tavoitteet voisivat täyttyä. 

Matkustaja 

Matkustaja kokee tiemiljöön ensisijaisesti etenevässä liikkeessä väylältä. 
 Sen  tulee olla mielenkiintoista  ja  monimuotoista. Informaation välittäminen 

ympäröivästä yhdyskunnasta  on  tärkeää (paikkakunnat, yritykset, nähtä-
vyydet). Kokemuksessa korostuvat: 

maiseman  ja sen erityisplirteiden  kokeminen 
informaatiopalvelut  
miljöön  visuaaliset piristykset (istutukset, taide)  

Tie  osana maisemaa  

Tie  koetaan väylän ulkopuolelta. Keskeistä  on  tien muodostuminen osaksi 
ympäröivän maiseman sekä visuaalista että toiminnallista miljöökokonai-
suutta. 

Konkreettisia kokijoita ovat esimerkiksi lähialueen asukkaat, työntekijät, va-
paa-ajanviettäjät, yrittäjät  ja  mainostajat. Näkökulmassa otetaan huomioon 
erilaiset maisemaan, kulttuuriympäristöön  ja luonnonympäristöön  liittyvät 
suojelu  ja säilyttämistavoitteet.  

2.  Maiseman kokonaiskuva  ja  maisemarakenne  

E18-tie  tarjoaa matkailijalle eteläsuomalaista maisemaa  ja sen  eri piirteitä. 
Tyypillisesen suomalaisen vesimaiseman osuus  jää  kuitenkin vähäiseksi.  

Suomi  jakautuu Ympäristöministeriön Maisema-aluetoimikunnan mietinnön 
mukaan maisemamaakuntiln. Turun tieplirin alue  on lounaista viljelyseutua 
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sekä lounaisrannikon  ja  saaristomeren aluetta. Kiskon-Vihdin järviseutuun 
kuuluu sekä  osa  Turun että Uudenmaan tiepiirin alueita. Uudenmaan tiepii-
rin alue muodostuu eteläisestä viljelyseudusta  ja  Suomenlanden rannik-
koseudusta, jotka jatkuvat Kaakkois-Suomen tiepiirin alueelle. Kaakkois- 
Suomen tiepiirin itäosa kuuluu kaakkoiseen viljelyseutuun. 

Lounaisrannikolla maisemarakenne  on  vaihtelevaa  ja pienipiirteistä. Laak-
soja ja savikkotasankoja,  muinaista merenpohjaa,  on  runsaasti. Alueen kai-
lioperä näkyy selvästi murroslinjoina. Laaksot ovat yleensä yhden ruhjevyä-
hykkeen suoraviivaisia linjoja. Moreenirinteet ovat loivempia, hyväkasvuisen 
havumetsän peittämiä. 

Lounaisin 	rannikkoalue 	kuuluu 	hemiboreaaliseen 	tammimetsä- 
vyöhykkeeseen (keskieurooppalaisen lehtimetsävyöhykkeen vaihtu mis-
alue). 

Muihin maisemamaakuntiin verrattuna alueella  on  runsaasti avointa viljely- 
maisemaa, kauniita pitkiä näkymiä, jalopuustoa, hoidettuja pihapiirejä,  kar-
tanoita ja kuittuurimiljöitä.  

Etelärannikolla maiseman peruselementtejä ovat pohjoisesta etelään 
suuntautuvat jokilaaksot  ja  niiden laajat viljavat savikot sekä näiden välissä 
olevat kumpuilevat metsäiset kallioalueet. Maisema  on topografialtaan 

 suhteellisen alavaa, mutta pienipiirteisyydessään hyvin vaihtelevaa. Maise-
maan kuuluvat myös pohjois-eteläsuuntaiset katkeilevat harjujaksot. 

Erityispiirteenä  muihin maisemamaakuntiin voidaan pitää Kiskon-Vihdin jär-
viseutua, missä järvisyys  on runsainta.  Järvet ovat verrattain pieniä. 

Alue  on  pääasiassa eteläboreaalista havumetsävyöhykettä, rannikon seutu 
tammimetsävyöhykettä. 

Kartanot  ja ruukkialueet ja  niiden muodostamat asuinyhdyskunnat kuuluvat 
alueen historialliseen maisemaan. Asutus  on  keskittynyt rannikolle sekä jo-
kien  ja  teiden varsille. 

Kaakkois-Suomen maisemakuva  on  matala  ja pienipiirteinen. Kalliokumpa-
reet ja -selänteet  ovat usein paljaaksi huuhtoutuneita, karun havupuuvaltai

-sen  kasvillisuuden peittämää. Alue kuuluu rapakivikallio-alueeseen,  jolle  on 
 ominaista kuutiomainen lohkeavuus. Maisemassa  on  runsaasti kivikoita, 

siirtolohkareita  ja louhoksia.  Metsien ohella esiintyy lukuisia suoaiueita. 

Itään päin mentäessä metsäsaarekkeet muuttuvat laajoiksi metsiksi, joita 
halkovat kapeat luode-kaakko suu ntaiset jokilaaksot. Viljelykset sijoittuvat 
näihin laaksoihin. 

Kymenlaakson kulttuurimaisemaan  on  vaikuttanut Kymijoki. Kymijoki  on 
 tarjonnut hyvät edellytykset kalastukselle  ja  puunjalostusteollisuudelle. 

Asutus  on  keskittynyt viljelymaiden tuntumaan, teiden varsille ryhmä-  ja 
nauhamaisiksi kyliksi  sekä  haja-asutusalueiksi.  Kaupungit sijaitsevat ranni-
kolla. 



E18  suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen 
	 95 

LIllE  

3.  Maisemajaksojen  muodostuminen  

Maisemajaksot  ovat muodostuneet  väylään  liittyvien  maisematyyppien 
analysoinnin  perusteella.  Analyysissä  on  painotettu väylän  vaikutuspiiirissä 

 olevan maiseman tyyppiä, luonnetta, liikkumisen  ja matkan  etenemisen ha-
vainnointia sekä maiseman muistiin jäämistä. 

Maiseman antamat virikkeet  jaksottavat  ja  rytmittävät ajotapahtumaa  ja  liik-
kumista. Lisäksi ne helpottavat ymmärtämään  matkan  etenemistä.  Erityyp

-pisten  maisemien,  erityiskohteiden  ja  tapahtumien perusteella kulkija pystyy 
 paikallistamaan  itsensä  ja  hänelle  jää  kuljetusta reitistä jäsentynyt muistiku-

va.  

E18-tie on  jaettu  13 maisemajaksoon: 

1. Turku -Naantali-Piikkiö,  kaupunkijakso  
2. Piikkiö-Halikko,  maisemajakso  
3. Halikko-Muurla,  kulttuurimaisemajakso  
4. Muurla-Lohja,  järviseutujakso  
5. Lohja-Espoo,  maisemajakso  
6. Espoo -Helsinki -Vantaa,  kaupunkijakso  
7. Helsinki-Koskenkylä, maisemajakso 
8. Koskenkylä-Pernaja, kulttuuri-  ja  luonnonympäristöjakso  
9. Pernaja-Ruotsinpyhtää,  metsäjakso  
10.Ruotsinpyhtää-  Kotka,  maisemajakso 

 11 .  Kotka-Vehkalahti,  kaupu nkijakso 
12.Vehkalahti -Hamina,  kaupunkijakso 

 13.  Hamina-Vaalimaa, metsäjakso 

Kts.  kuva  58  maisemarakenne  ja  miljöökohteet.  

4.  Maiseman  ja  tien eri elementtien merkityksen arviointi 

Selvityksen pääpaino  on väylään  liittyvän maiseman  ja  väyläarkkitehtuurin 
 kuvauksessa, joissa tutkitaan tien suhdetta  maisemarakenteeseen, väylään 
 liittyvään miljööseen  ja  väyläarkkitehtuuriin.  Työssä arvioidaan  tiemiljöön 
 maisemallisia arvoja  ja  ongelmakohtia. Väylämiljöötä muodostavien  ele-

menttien merkitys myös riippuu tien kokijan tavoitteista.  

Asetettuih  in  tavoitteisiin  tarkennettu na  voidaan nähdä keskeisinä tarkaste-
lu-  ja  kehittämiskohteina  tien lähialueen  maisemasuunnittelu  ja  maise-
man hoito sekä  väyläarkkitehtu  urin  laadukas kokonaisilme  ja  erityisesti 
opastus-  ja  informaatiopalvelut. 
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5. Tarkasteltavien miljäätekijöiden  rajaus 

Selvitys  on  ensisijaisesti suunnattu tiepiirin toimenpiteiden ohjelmointia 
varten sekä toiminnan  ja  koulutuksen ohjaamiseen  ja  kehittämiseen. Koska 
tiepiiri hallitsee  vain  hyvin kapeaa aluetta tien reunoilla, eivät  sen  mandolli-
suudet varsinaiseen maisemanhoitoon ole  kovin  laajoja. Samalla suunnitte-
luperiaatteet  on  suunnattu tiepiirin yhteistyökumppaneille, kunnille, viran-
omaisille sekä tienkäyttäjille  ja  tien varsien kiinteistöjen omistajille. 

Jotta sekä tielaitoksen tavoitteet  miljöön  suhteen että muiden tiestä hyötyji
-en  toiveet tien osalta tulisivat mandollisimman hyvin huomioon otetuiksi tu-

lisi kehittää erilaisia malleja yhteistyömuodoiksi. Tässä työssä pyritään 
osoittamaan niitä kohteita, joissa laajempi, kaikkia osapuolia hyödyttävä 
yhteistyö olisi tarpeen.  

6. Suunnittelun  tietojärjestelmät 

Tiemiljöön  analyysit  on  laadittu paikkatietojärjestelmää hyödyntäen. Eri  osa- 
alueet ovat käyttäneet samoja perustietokantoja  (El 8-tien linjaus, tiestön 
yleiskartta, peruskartta, yleiskartta, Suomen Tiestö jne.). Numeerista paik-
katietoaineistoa  on  hankittu  mm. Tilastokeskuksesta,  Suomen ympäristö- 
keskuksesta  ja Karttakeskuksesta. Tielaitos  oli ensisijaisena aineistotoimit-
tajana, koska  sillä  on  yleensä hankittuna vapaa käyttölisenssi lähtöaineis-
toihin. 

Tiemiljöö-osatehtävässä  käytettiin keskeisinä ympäristöaineistoina  mm. 
 valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet, arvokkaat maisema- 

nähtävyydet  ja suojeluohjelmien  alueet  on  ollut käytössä valmiina tietoai-
neistoina. 

Paikkatietoympäristöä  on  käytetty lähtökohtatiedon  hallinnan  lisäksi tuote-
tun uuden analyysin tallennuksessa  ja havainnollistamisessa. Aineistoja  on 
täydennetty  erityisesti tielinjauksen lähialueelta. Analyysivaiheessa tuotettiin 
tietoa muun muassa historiallisista teistä, maisemallisesti merkittävistä  met-
säosuuksista,  näkymistä, merkittävistä kallioleikkauksista  ja maisemajak

-soista. 

Paikkatietoympäristössä  työskentely  on  mandollistanut tehokkaan tiedon- 
siirron eri  osa-alueiden välillä. Suunnitteluperiaatteita määriteltäessä tuotet-
tu miljöötieto  on digitaalisena paikkatietona  käytettävissä tieosien jatko- 
suunnittelussa. 

Paikkatietoympäristönä  on  käytetty Mapinfo-järjestelmää. 
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7.  Väyläarkkitehtuurin  lähtökohdat 

Tavoitteet  

Eu rooppatie  18:n suunnitteluperiaatteiden  kehittämisen tavoitteista seuraa-
vat vaativat erityisesti väyläarkkitehtuurin ohjaamista toteutuakseen: 

•  tie  edustaa suomalaista korkeatasoista arkkitehtuuria  ja  muotoilua 
• tiemiljöö muodostaa hallitun  ja  yhtenäisen tiekokonaisuuden 

Keinoina tavoitteiden saavuttamiseen käytetään muun muassa arkkitehtuu-
rin, korkean  teknologian ja  muotoilun taitavaa yhteensovittamista. Erityisesti 
väylän yhtenäisyyteen liittyviä tavoitteita toteutetaan väyläarkkitehtuuriin 
kuuluvia elementtejä käyttäen. 

Lähtökohdat  

Väyläarkkitehtuurin  elementit ovat yleisesti ottaen  varsin  pitkälle normitetut 
 ja  niiden muotoilu  on säädeltyä. 

Tien  muotoilu  ja  mitat määräytyvät tielle asetetuista tavoitteista. Mandolli-
suuksia muotoiluun  ja  visuaalisen ilmeen valintaan  on  rajoitetusti tien pääl-
lysteen materiaalin  ja  jonkinverran tiemerkintöjen suhteen. Uusilla  tie-
osuuksilla  tien suuntauksessa, sijainnissa  ja tasauksessa  on  jonkin verran 
hienosäätömandollisuutta.  

Si I  lat  

Sillat ovat tiemiljöössä visuaalisesti merkittäviä insinööri-  ja arkkitehtiraken-
nelmia.  Niiden muotoilussa  on  mandollisuus  varsin voimakkaaseenkin  mil-
jööseen  ja  maisemaan vaikuttamiseen. Voimakkaita tiemiljöön vaikuttajia 
ovat tien ylitse rakennetut palvelualueet. 

Kaiteet 

Maantiekaiteiden  muotoilu  on normitettu tielaitoksen tyyppipiirustuksina. 
Tyyppipiirustusten  mukaisia kaiteita voidaan tarvittaessa muotoilla  tai  käyt-
tää ulkomailla testattua kaidetyyppiä. Tielaitos  on  julkaissut selvityksen 

 67/1995,  Teiden  ja  siltojen kaiteet, jossa esitetään tyyppipiirustuskaiteiden 
muotoilumandollisuuksia. Selvitystä käytetään myös tyyppipiirustusten ke-
hittämiseen.  

EU  on laadituttanut euronormin  teiden  ja  siltojen kaiteiden turvallisuusvaa-
timuksista. Nykyisiä kaiteitamme ei ole vaadittavasti testattu, mutta uusia 
kaidetyyppejä tullaan testaamaan.  EU-standardia  ei ole vielä hyväksytty 
eikä siirtymäkauden pituutta määrätty. 

Kaiteiden  sijainti tiemaisemassa  on  joskus visuaalisessa mielessä sattu-
manvaraista esim. törmäyssuojausta vaativan kohteen vuoksi sijoitettu kai-
deosuus. Tästä syystä maantiekaiteelle sopii useasti anonyymi  ja  vähän 
huomiota puoleensa vetävä luonne. 

Siltojen kaiteet ovat merkitykseltään erilaisia. Ne voivat olla voimakas tekijä 
 sillan muotoilullisessa  kokonaisuudessa. 
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Nykyiset tyyppikaiteet eivät viesti korkeasta muotoilun tasosta, vaan ovat 
ilmeeltään teknisen rakenteen näköisiä. Muotoilullisia ongelmia  on  erityi-
sesti korkeissa kaiteissa, joissa kevyen liikenteen kaide  on  yhdistetty tiekai-
teeseen. 

Muoto-  ja materiaalimaailmansa  suhteen kaiteet liittyvät usein muihin ele-
mentteihin, kuten valaisimiin, portaaleihin, liikennemerkkeihin  ja opastustau

-luihin. 

Valaistus 

Valaisimet  ovat voimakkaasti tilaa rakentavia elementtejä. Pälvänvalossa 
valaisinlaitteet muodostavat tietilaa muodostavan mittakaaval  lisen ja rytmil-
lisen  grafiikan. Myös valaisinlaitteen muotoiluilme  on  näkyvissä. Pimeällä 
valaisinten edellämainitut ominaisuudet häviävät melkein kokonaan  ja  tilaa 
keskeisesti rakentavaksi elementiksi muodostuu valaisimista lankeava valo. 

Valaisimet  ovat kustannuksiltaan merkittävä  osa väyläarkkitehtuuria.  Kus-
tannussyistä ei ole mielekästä vaihtaa  jo  rakennettujen tieosuuksien valais-
tusta. Valaisinten visuaalisen perusilmeen toivoisi siten uusillakin tieosuuk

-sula  säilyvän pääpiirteissään nykyisen kaltaisena. 

Portaalit, opasteet  ja  liikennemerkit 

Portaalit  ovat muoto-  ja materiaalimaail maltaan  valaisi npylväiden tapaisia 
elementtejä. Merkitykseltään ne eroavat valaisimista keskeisesti epäsään-
nöllisen esiintymistiheytensä vuoksi; ne muodostuvat erillisesti erottuviksi 
ele  me n  te iks  I.  

Nykyisin käytettävät portaalit ovat teknisiä rakenteita, jotka eivät esineinä 
toteuta korkeaa muotoilullista laatutasoa. 

Opasteet  ja  liikennemerkit ovat vähemmän maisemassa vaikuttavia ele-
menttejä. Niiden sijoittelussa tulisi kuitenkin pyrkiä maiseman luonteen 
huomioon ottamiseen.  

Mel uesteet 

Meluesteiden  muotokieli kaiteiden osalta  on  enimmäkseen säädeltyä.  Me-
luaitojen  ja vallien  muotoilussa  on  enemmän vaihtoehtoja. 

Meluesteen  visuaalisen ilmeen valinta tulee ensisijaisesti pyrkiä sovitta-
maan miljöökokonaisuuteen. Meluesteiden ilmeellä  on  suuri vaikutus myös 
tietä ympäröivän rakenteen puolelta tarkasteltuna. 

Melueste  voi olla myös toiminnallinen  osa  miljöötä, esimerkiksi erityinen ra-
kennus  tai  jopa aurinkoenergian kerääjä. 

Hirviaidat 

Hirviaitojen  muoto vaihtelee sijoitusympäristön mukaan. Nykyisien aitojen 
muotoilu  on  vaatimatonta, mikä niihin useimmiten sopiikin. Merkittävissä 
maisematiloissa voidaan harkita omaleimaisempaakin muotoilua. 



LuTE  2 
 Raporteista annetut lausunnot 



Uudenmaan tiepiiri 	 uuhI 
 

Dl Leo  Koivula 
 PL 70 

00521 HELSINKI  

KYMENLAAKSON UlilO 

EUROOPPATIE  18  TURKU -HELSINKI -VAALIMAA 
Suunnitteluperiaatteiden  kehittäminen 

LAUSUNTO 

Kymenlaakson Liitto esittää lausuntonaan Eurooppatien  18 suunnitteluperiaatteiden 
 kehittämisestä tiemiljöön, tienvarsipalvelujen  ja liikenteenohjauksen  osalta seuraavaa:  

1)  Tiemiljöö  

Kymenlaakson Liitto pitää tärkeänä, että Eurooppatien  (E18) ns. väylämiljöön 
ilmeestä  tulee yhtenäinen. Kymenlaaksossa  E18  jakaantuu neljään eri maisemajaksoon, 
jotka ovat  

1) Ruotsinpyhtää -  Kotka, maisemajakso;  
2) Kotka -  Vehkalahti, kaupunkijakso;  
3) Vehkalahti - Harnina, kaupunkijakso  ja  
4) Hamina - Vaalimaa, metsäjakso. 

Eurooppatien  yhtenäinen ilme luodaan 
- tunnusvärillä 
-  yhteisellä muoto-  ja symboliikkakielellä 
-  uusilla opasteilla  ja liikennemerkeillä 
- yhtenäisillä kilometripylväillä ("virstanpylväillä") 
- levähdysaluevarustuksella  ja 
- yhtenäisillä pysäkkikatoksilla. 

Maisemanhoidollisia  toimenpiteitä ohjaava tienvarsiosayleiskaava  on 
 Kymenlaakson Liiton mukaan kannatettava kokeilu  ja  soveltuu esim. Ahvenkosken - 

Pyhtään alueelle laadittavaksi  (s. 83). 

2)  Tienvarsipalve!ut 

Tienvarsipalvelujen  osalta  El 8:n  "palvelujen kokonaiskonseptina" pyritään 
hahmottamaan väylän varren palvelujen yleistä järjestämistä. Tarkoitus  on jaksottaa 

 palvelut ns. ajovälien etäisyydelle toisistaan. Esimerkkinä "korkeatasoisesta 
palvelualueesta"  on  kuvattu  vt  3:n moottoritieosuuden palvelualue Linnatuuli  Janakkalassa 

 (s. 13). 

Regional Council of  Kymenlaakso  

Posfiosoite:  PL 35, 48601  KARHULA  • Katuosoile: Karhulanlie  36 B, 48600  KARHULA,  FINLAND 
5  

Pankkiyhteydet: KOP  159830-100420  • PSP  800011-252049  
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Kohdassa  '2.2.2  Tulokset' mainitaan E18:n itäjaksosta seuraavaa: "Uuden 
linjauksen vaikutukset palvelutarjontaan  ja potentiaaleihin  ovat vähäisiä." Sivuilla  34-35 

 Kotkan  kaupunki  on  luokiteltu  vain "seudullisesti  merkittäväksi keskukseksi", vaikka 
toisaalta esimerkiksi viitoitussuunnitelma tukee  Kotkan  merkitystä "valtakunnallisesti 
merkittävänä keskuksena". Kymenlaakson Liiton mukaan  Kotka  on  "valtakunnallisesti 
merkittävä keskus", joka tulisi selkeästi  tulla  esiin E18:n suunnitteluperiaatteiden 
kehittämisessä. 

Mikäli sivun  35 kaaviossa (aluekeskukset)  Karhulan esittäminen Kotkasta 
erillisenä keskuksena  on  syynä  Kotkan  kaupungin  em.  "putoamiseen"  vain seudulliseksi 

 keskukseksi, tulisi johdonmukaisuuden vuoksi hallinnollinen Kotkakin esittää yhtenäisenä 
"valtakunnallisesti merkittävänä keskuksena" kuten  koko pääkaupunkiseutukin  on  esitetty 
(Tikkurilaa, Varistoa, Myyrmäkeä  ja Bemböleä  lukuunottamatta).  

3)  Liikenteenohjaus 

Liikenteenohjauksessa  Kymenlaakson Liitto pitää hyvänä sitä, että  KOTKA - 
viitoitus  on  otettu huomioon  koko E18:n  Suomen-puoleisella tieosuudella (esim.  s. 12). 

 Tärkeää  on  KOTKA-viitoituksen  mukanaolo kaksikielisten PIETARI /  ST PETERSBURG - 
 nimien ohella  koko tieosuudella  Kehä  Ill -  Kotka  lännestä tultaessa  ja  toisaalta  KOTKA-

viitoituksen  mukanaoloa  HELSINKI -nimen ohella idästä tultaessa tieosuudella Vaalimaa
-Kotka.  Niin ikään tulee HAMINA-viitoitus Kymenlaakson Liiton mukaan säilyttää 

välikohteena lännestä tultaessa Kyminlinna-Hamina -osuudella  ja  toisaalta idästä 
tultaessa Vaalimaa-Hamina -osuudella. 

Liitteenä  1 "pikaparannustoimenpiteenä 2"  tulisi johdonmukaisuuden mukaan 
 KOTKA-viitoituskohteen  olla mukana myös itärajalta tultaessa etäisyystaulu issa 

tieosuudella Vaalimaa -Kotka  samoin kuin  se lännestäkin  tultaessa  on tieosuudella  
Kehä  Ill -  Kotka. Liikenteenohjauksessa ruskeapohjaisten nähtävyystaulujen  käyttöönotto 
matkailijoiden opastuksessa  on  Kymenlaakson Liiton mukaan kannatettava kokeilu. 
Kansainväliset kokemukset tukevat kokeilua,  jota  olisi mandollista myöhemmin soveltaa 
myös Kymenlaakson nähtävyysopasteissa. Erityisesti matkailua varten tulisi 
Kuninkaantien opasteissa käyttää yhtenäistä viitoitusta  koko  E 18:n tieosuudella.  

Kotkassa  29.7.1996 

 KYMENLAAKSON LIITTO  

Å 
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auko  Niiranen 	 J'akko Mikkola 

Maakuntajohtajan  p0. 	 suunnittelupäällikkö 
edunvalvontapäällikkö 



L  

Tielaitos 
 Helsinki 

E 18  -TIEN SUUNNTVFELUPERIAATTEET 

Viitaten Tielaitoksen kirjeeseen, joka koskee lausunnon antamista  E 18-tien 
suunnitteluperiaatteiden kehittämisestä, Turun kauppakamari esittää kunnioittavasti 
seuraavaa: 

Kauppakamarin käsityksen mukaan  E 18 -tie on  Suomen tärkein tieyhteys, joka 
tulee mandollisimman pian rakentaa  koko  pituudeltaan moottoritieksi. Tieinves-
toinneilla vaikutetaan ratkaisevasti Suomen  gateway-toimintaohjelman  toteutumi-
seen Etelä-Suomessa  ja  samalla  koko  maan asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiin.  

E 18  -tiehen liikenneväylänä samoin kuin tiehen liittyvien alueiden käyttöön 
yritysten sijoittmiskohteena liittyy suuri määrä eri näkökohtia  ja  voimakkaita 
intressejä. Tästä syystä oikeiden suunnitteluperiaatteiden löytäminen  on  tärkeää. 

 Tien kehittämiskysymyksiä on  kyettävä tarkastelemaan riittävän pitkällä aikavälillä 
 ja  kokonaisuutena kiinnittäen huomiota eri osakysymysten välisiin yhteyksiin  ja 

 yhteistoiminnan tarpeisiin.  On  esimerkiksi löydettävä kullakin paikkakunnalla 
oikea suhde tienvarsipalvelujen  ja  yhdyskuntarakenteiden kehittäinistavoitteiden 

 välille. 

Turun kauppakamarin käsityksen mukaan  E 18  -tien tienvarsipalveluja, liiken-
teenohjausta  ja  tiemiljöötä  koskevat raportit  on  laadittu asiantuntevasti, eikä 
kauppakamarilla ole niiden johdosta huomautettavaa. Jatkossa näitä asioita tulee 
kehittää tiiviissä yhteistyössä Tielaitoksen  ja  elinkeinoelämän välillä. 

Turussa elokuun  16.  päivänä  1996 

 TURUN KAUPPAKAMARI 

_;/; -  
Sten-Olof  Hapn 

 toimitusjohtaja 

RKJmy 
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lIII 	ITA-UUDENMAAN LIITTO  

ÖSTRA NYLANDS FÖRBUND  

Porvoossa  28.08.1996  
Kirje nro 
Viite: Tielaitoksen  lausuntopyyntö  
Asia:  Lausunto Eurooppatie  18 Turku-Helsinki-Vaalimaa suunnitteluperiaarteiden  kehit-
tämistä koskevista raporttiluoimoksista; Tienvarsipalvelut, Liikenteen ohjaus, Tiemiljöä. 

Uudenmaan  tiepiiri 
 DI Leo  Koivula 

Itä-Uudenmaan liiton kehittärnistrategian mukaisesti  El 8  -tien kehittäminen kuuluu liiton 
kärkihankkeisiin.  El 8 -tie on  Suomen tarkein kansainvälinen  tie,  joten  on  perusteltua kehit- 
ta  sitä tiemiljöön, liikenteen ohjauksen sekä tienvarsipa1vekjen osalta parhaalle tasolle 
Suomessa. Tässä mielessä tekeillä oleva perusteellinen selvitystyö  on  erittäin merkittävää  ja 

 itä-Uudenmaan liitto  on  valmis omalta osaltaan osallistumaan jatkotyöhön. 

Tienvarsipa lvelut 

Tienvarsipalvelujen kehittämiskonsepti  perustuu olemassa olevien kohteiden kehittämiseen  
ja  se  antaa hyvän pohjan yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Palvelujen kehittäminen 
sekä matkailu-  ja tieinformna.ation  parantaminen ovat erittäin ajankohtaisia tehtäviä, joiden 
kehittämiseen myös kunnatja Itä-Uudenmaan liitto ovat valmiita. Esitetyissä kartoissa  on 

 puutteita huoltoasemien osalta (Sköldvikin risteys,  Gammelby,  Loviisa, Ahvenkoski) sekä 
 Business-keskustenja  tuotannollisten keskusten osalta (Porvoo, Loviisa).  Business  keskuk- 

sen nimi  on  suhteessa  sen  määritelmään harhaanjohtava. Parempi nimi olisi teknologiakes-
kus 

Uuden levä.hdysalueen rakentaminen sisältyy rakenteilla olevan Koskenkylän  ja  Loviisan 
 välisen moottoriliikennetien rakennussuunnitelmiin,  joka ei näy tienvarsipalvelujen kehit-

tämisen kokonaiskonseptia esittävistä kartoista.  Sen  sijaan konseptissa ehdotetaan uuden 
levähdysalueen rakentamista Pernajanlanden pohjukkaan,  jota  Itä-Uudenmaan liitto ei pidä 
tarkoituksenmukaisena paildana. Tienvarsipalvelut  on  Porvoon  ja  Loviisan välillä tarkoituk-
senmukaista keskittää  Gammelbyn  liittymään. 

Ticm ilj  öö  

Ehdotetut  tavoitteet  ja  keinot niiden saavuttamiseksi Ovat kannat.ettavia. Osayleiskaavan 
käyttö yhtenä keinona tieympäristön parantamiseksi  on  perusteltua. Erityisesti liittymien 
läheisyyteen sij oittuvien palvelujen järjestämiseksi sekä mainostaulujen sijoitturnisen hallil-
semiseksi  se on  luonnollisin suunnitteluväline. 

Rauhankatu  29, FIN-06100  Porvoo 
	(915) 524 3288 

	
Telefax:  (915) 585 270 

	
Fredsgatan  29, FIN-O6iOOBorgå 



Liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjauksen selkiinnyttminen  on  kannatettavaa. Suurimmat ongelmat Itä- 
Uudellamaalla liittyvät tienvarren kaupunkien  ja  erillisten palvelukohteiden viitoitukseen. 
Raportissa todetaan palvelukohteista, cttä niistä tärkeimmEin ryhmän muodostavat huolto-
asemat. Muina tärkeinä kohteina mainitaan kahvila-  ja ravintolapalvelut  sekä levähdysalueet. 
Tähin ryhmään pitäisi lukea myös  maj oituspalvelut.  Neste  Oy:n tuotarnolaitokset sekä  Haj- 
kon  kartano ovat esimerkkejä Itä-Uudellamaalla niin runsaasti kaukoliikennettä keskustojen 
ulkopuolella aiheuttavista kohteista, että niiden opastus  on  välttämätöntä säilyttää  El 8  -tien 
viitoituksessa myös tulevaisuudessa.  E18  -tien kauko-opasteissa tulee ottaa tienvarsikau-
pungit nykyistä paremmin huomioon. 

Hallituksen varapuheenj ohtaj  a 
'c 

c-'--- 
Patrick Häggn'an  

Maakuntaj ohtaj  a 
Esa {almc 

Tiedoksi: 
-  Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat  E 18  -tien varrella 

30.8.96/PH 
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UUDENMAAN  LIITTOSNYLANDS  FÖRBUND 

 LAUSUNTO  21.8.1996 	Dnro A3F  196  

Uudenmaan tiepiiri 
 DI Leo  Koivula 

Lausuntopyyntö, saapunut  25.6.1996  

EUROOPPATIE  18  TURKU  -  HELSINKI  - VAALIMAA, SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN 
KEHITTÄMIINEN,  LUONNOS 

Uudenmaan liitto pitää myönteisenä sitä, että tielaitos  on  kiinnittänyt 
huomiota kansainvälisen  ja  kotimaisen liikenteen kannalta tärkeän  E 18  - 

 tien tiemiljään, tienvarsipalvelujen  ja  liikenteen ohjauksen laatuun  ja 
suunnitteluperiaatteiden  kehittämiseen. Näiden tienkäyttäjille suunnattujen 
palveluiden nykytilanne  ja kehittämistarpeet  on  selvitetty kattavasti  ja 

 perusteellisesti, eikä niihin juuri ote huomautramisra. 

Selvityksessä esitetyt tavoitteet, joilla pyritään tiettyyn tiemiljöön yhden-
mukaisuuteen, kuitenkin esimerkiksi maiseman omaleimaisuutta korostaen, 
ovat perusteltuja. Korkean laadun tulisi olla tien näkyvin ominaisuus. 

Tiemiljöö-raporrin  kuvat  54a  ja  54b  antavat hieman huolimattoman vaiku-
telman- PäikaupunkiseucIul  la on  esitetty  vain  joitakin osia "historiallisesta 
tiestä" (Suuri Rantatie)  ja kartan merkintöjen  selitys  "E 18  nykyi-
nenlsuunniteltu tielinja"  on  harhaanjohtava. Esimerkiksi pääkanpunkiseu-
dulla Kehä  III  tullaan parantamaan nykyisellä paikallaan. 

Tienvars ipalvelujen  markkinointi  ja  tuotekehitys -kohdassa esitetyt esimer-
kit kampanja-aiheista ovat kannatettavia. Kulttuurkapahtumien yhteydessä 
tulisi korostaa pääkaupunkiseudun monipuolista tarjontaa. 

Tienvarsipalvelujen opastukseen  on  esitetty periaatetta, jonka mukaan 
päätielle ei tule "tienvarsikylttejä", vaan opastus hoidetaan keskitetysti 
muutamissa infopisteissä. Kaikki tienkäyttäjät tuskin haluavat poiketa 
niissä, vaan löytää kohteeseen suoraan. Erityisesti tämä koskee huoltamo

-ja ravintolapalveluja.  Keskitetyn opastuksen periaatetta tulisi soveltaa 
joustavasti. Kulttuuri-  ja luonnonnähtävyyksien opastukseen  tulisi ottaa 
käyttöön monissa maissa käytetty ruskea väri. 

Alksantannkatu  48 A 00100 Helsinki  
AIexnders9atan  48 A 00100  HellngfOrs 

PuhelinhTQlolon  90-4767411  Telefax  90-47674300  
Per,kjtjBank  SHOP 572302.128325  PSP  800013-577054  
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Työssä ei ole kaikilta osin päästy konkreettisiin toteuttamisehdotuksiin, 
mutta selvitykset toimivat hyvänä ohjeena hankekohtaiselle suunnirtelulle 

 ja jatkoselvityksille.  

Mark aiIunäkku1rna 

Tielaitoksen  kolmiosaista selvitystä  E 18  -väylän suunnitteluperiaatteden 
kehittämiseksi voidaan pitää  varsin  positiivisena  ja kattavana koosteena 

 reitin pitkän tähtäimen kehittämiseksi. Uudenmaan liiton matkailun kehittä-
misnäkökulmasta tarkasteltuna haluamme painottaa transitoväylän rinnalla 
kulttuurillista  ja  historiallista näkemystÄ  ja  tÄtä  kautta  nk. Kuninkaantien 

 monipuolisen kehittämisen tärkeyttä  E 18  -tien kanssa samanaIkaisesti. 

Kuninkaantien markkinoinnillinen  arvo luo lisäarvoa myös  E 18  ile  parhai-
ten silloin, kun  sen  moottoriajoneuvoilla kuljettavuus voidaan erityisesti 
historiallisissa miljöissä taata. Tielaitoksen meille välittämä Lämänhelkinen 
näkökulma Kuninkaantien riittävyydestä olla autenttisesti reitilläänja esim. 
kevyen liikenteen väylänä  on  vahingollinen matkailutien kokonaismark-
kinoinnille. Esimerkiksi Piikkiöri uusi kevyen liikenteen alikulkusilta  on 

 avattava takaisin vähintään henkilöautoliikenteelle ensi tilassa. Lisäksi  on 
 taattava olemassa olevien väylien säilyttäminen ajokuntoisena kernaasti 

myös linja-autoliikenteelle sekä estettävä Piikkiön, Paimion sekä Espoon 
kirkon kohdan kaltaiset erehdykset. 

Vuosia jatkuneen yhteispohjoismaisen Kuninkaantien markkinoinnin 
tuloksena  on  saavutettu kiihtyvä.ssä tandissa kasvava kiinnostus Kuninkaan- 
tiehen matkailureittinä, osittain kiitos Pietarin vetovoiman, myös Suomen 

 osat ta.  Eteläisten maakunnallisten liittojen tukema Kansallinen 
Kuninkaantie-projekti  on  aloittanut toimintansa maaliskuussa  1996. Veto- 
vastuu projektista  on  Uudenmaan liitolla. Uudenmaan liitto toimii myös 
koordinaattorina  nk.  Eteläisen Suomen matkailun suuralueelle, jonka 
toimialueena  on  Uudenmaan, Itä-Uudenmaan sekä Kymenlaakson liiton 
alueet. 

Kansallisen Kuninkaantie  -projektin  kautta  on  käynnistymässä  on  useita 
suuria markkinointihankkeita eri puolilla maailmaa Kuninkaantien  mark-
kinoimiseksi,  Lisäksi  projektin  tavoitteena  on  kehittää Kuninkaantiestä 
laadukas tuotemerkki. 

Edellärnainitut  toimenpiteet edellyttävät peruspalvelujen kehittämistä 
nykyisestään sekit erityisesti hyvää, selkeää kansainvälisestikin ymmärrettä-
vää, loogisesti etenevää viitoitusta. Aktiivincnkaan tuotekehitys ci voi 
saavuttaa tavoitettaan ilman selkeitä reitti-, kohde-  ja yritysopästeita. 

 Nykykäytännön kehittämisessä Uudenmaan liiton matkailutoimella  on 
 asiaan parannusehdotuksia. 

Tuemme  E 18  -reitin kulttuurimiljööt huomioivaa maisemointia pikaisesti 
 ja  toivomme, että niin opasteiden, maisemoinnin, markkinoinnin kuin 

tuotekehityksenkin osalta sekä Uudenmaan liitto, Eteläinen  Suomi  -matkai-
lun suuralue että Kuninkaantie-projekti voivat osallistua jatkossa yhteistyö-
hön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

UUDENMAAN LlIO 	/i  
Maakuntajohtaja 	 ' "Aimo Lempinen 

(  

'L_ 	J'---=  
Apulaisjohtaja 	 Raimo Jouhikainen 



TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

29/1996 	Tien  rakennekerrosmateriaalin stabilointi masuunikuonatuotteilla. 
TIEL  3200397 

30/1 996 	Strategisen  vaikutusarvioinnin  kehittäminen. TIEL  3200398 

31/1 996 	Ympäristöohjelmaja  yhteistoiminta; Yhteistyö Tielaitoksen ympäristön 
toimenpideohjelman  1997-2000  toteutuksessa. TIEL  3200399 

32/1 996 	Häiriintymättömien maanäytteiden  otto. TIEL  3200400 

33/1996 	Ödometrikoe. TIEL  3200401 

34/1 996 	Sitomattomien  materiaalien moduulit; Täydentävien kuormituskokeiden 
tulokset,  Osa  1.  TIEL  3200402 

35/1996 	Havaintoteiden asfalttipäällysteiden moduulit. TIEL  3200403 

36/1996 	Eriste-  ja  kevennysmateriaalien routakestävyys; Palaturve. TIEL  3200404 

37/1996 	Koerakennekohteiden  materiaalien routakestävyys; Pohjoiset kohteet. 
TIEL  3200405 

38/1 996 	Rakenneratkaisujen  alustava suunnittelu  ja  kehittäminen. TIEL  3200406 

39/1 996 	Pilari -ja  massastabiloinnin tuotantotekniikka. TIEL  3200407 

40/1 996 	Suurten liikennehankkeiden vaikutus kaupunkien kehitykseen. TIEL  3200408 

41/1 996 	Yleisten teiden ympäristön tila - maisema. TIEL  3200409 

42/1996 	Yleisten teiden ympäristön tila; Tiepiirien tilaselvitysten yhteenveto. 
hEL  3200410 

43/1 996 	Tielaitoksen ympäristöraportti  1995;  Vuosiraportti Tielaitoksen  toiminnan 
ympäristönäkökohdista. TIEL  3200411 

44/1 996 	Sitomattomien  materiaalien moduulit, Muutosmoduulin arviointi 
karkearakeisillakivlaineksilla.  Osa  2.  TIEL  3200412 

45/1 996 	Eurooppatie  E18 -hankkeen ympäristöpoliittinen analyysi. TIEL  3200413 

46/1 996 	LD-teräskuona tienrakennusmateriaalina. TIEL  3200414 
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