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Tiivistelmä  

Työssä  on  tarkasteltu sekä luonnon että kulttuuriympäristön kannalta arvok-
kaiden alueiden  ja  kohteiden sijoittum ista Pohjois-Karjalan yleiseen tieverk-
koon nähden. Selvitys koskee  koko  yleistä tieverkkoa taajamateitä 
lukuunottamatta. 

Työssä  on  käyty läpi kaikki valtakunnallisiin suojeluohjelmiin  ja  selvityksiin se-
kä seutukaavoihin kuuluvat arvokohteet. Yleisten teiden vaikutuksia kohtei-
den säilymiseen  ja  muuttumiseen  on  arvioitu kuntakohtaisten kokouksien yh-
teydessä. Teiden lähialueille haittaa  on  aiheutunut lähinnä kuivatuksesta, läji-
tyksestä  ja  maa-ainesten otosta.  Tien  rakentamisen vesistövaikutuksia ovat 
samentumisetja virtauksien muutokset. Kulttuuriympäristössä muutoksia ovat 
aiheuttaneet teiden korkea tasaus, suora linjaus  ja  paikoin leveä rakenne. 

Valta-  ja kantateiden  varsilla  on  hyvin vähän arvokohteita. Suurin  osa  luonto- 
ja kulttuurikohteista  sijaitsee alempiasteisten teiden varsilla, minkä vuoksi 
tienparannnushankkeiden ympäristövaikutusten arviointi tulee ulottaa koske-
maan myös pieniä hankkeita silloin, kun ne sijoittuvat ympäristöltään herkälle 
alueelle. 

Kulttuurihistoriallisesti monipuolisimpia teitä ovat vanhan päätieverkoston 
 osat,  jotka ovat nyt jääneet maanteiksi  tai paikallisteiksi.  Historiallisten teiden 

verkoston varrelta löytyy vivahteikkain Pohjois-Karjala perinteisine kylineen  ja 
asutuksineen.  Tästä historiallisen pientieverkon hyvin säilyneestä osasta  on 

 pidettävä huoli muodostamalla siitä maisematieverkosto. 

Tienvarsimaisemien  hoitamiseen tielaitoksen hallinta-alue  on  liian kapea, min-
kä vuoksi hoito tulee suunnitella  ja  toteuttaa yhdessä metsätalouden organi-
saatioiden, sähkö-  ja puhelinyhtiöiden, kylätoimikuntien ja  maanomistajien 
kanssa. Arvokkailla kyläalueilla rakennettua ympäristöä tulee vaalia, maanvil-
jelyä jatkaa avoimen maiseman säilyttämiseksi  ja pensaikkoja  raivata näkymi-
en avaamiseksi. Mandollinen kevyen liikenteen väylä tulee sovittaa maise-
maan erityisen hyvin Tuupovaaran Koverossa, Kiihtelysvaaran Heinävaaralla, 
Pyhäselän Suhmurassa  ja  Lieksan  Kolin  kylässä. 

Teiden aiheuttamaa haittaa luonnolle  ja kulttuuriympäristölle  voidaan parhai-
ten ehkäistä hyvällä suunnittelulla  ja  parantamalla tiedon saantia  ja  kulkua eri 
viranomaisten  ja  osapuolten kesken. 



Alkusanat 

"Liikenneympäristön  tila Pohjois-Karjalassa - Luonto  ja  kulttuuriympäristö"  on 
 osa  Savo-Karjalan tiepiirin Ilikenneympäristön tilan selvitystä. Työssä  on  käy-

ty läpi yleinen tiestö Pohjois-Karjalassa  ja  teiden vaikutuspiirissä olevat luon-
to-  ja  kulttuurikohteet.  

Selvitykseen tietoja ovat antaneet Sirkka Hakalisto  ja  Hannu Luotonen Poh-
jois-Karjalan vesi-  ja  ympäristöpiiristä,  Pertti Heikkinen  ja  Erkki Helasvuo Poh-
jois-Karjalan lääninhallituksesta,  Petri Hottola  Pohjois-Karjalan lintutieteelli-
sestä yhdistyksestä,  Mika Pajari  Joensuun yliopistosta,  Matti  Huurre museovi-
rastosta, Pirjo Kannen Pohjois-Karjalan museosta  ja  Mikko Ruoppa Pohjois- 
Karjalan liitosta. 

Paikallistuntemuksellaan  työtä ovat avustaneet tiemestanit, kuntien ympäris-
tönsuojelu-  ja  kulttuurisihteerit  sekä eri seurojen edustajat, joita ilman työ olisi 
jäänyt puolitiehen. 

Tiepiirissä  työn sisältöön  ja  etenemiseen ovat vaikuttaneet Vieno Heikkinen, 
Ensio Kulju, Kaija Lasarov, Airi Muhonen  ja  Ari Varonen. Selvityksen  on  saat-
tanut julkaisukuntoon Marja-Leena Martikainen. 

Selvityksestä vastaa  Anna-Liisa Tanskanen Joensuun Tiedepuisto Oy:stä. 
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I  JOHDANTO  

1.1  Tiestön, luonnon  ja kulttuuriympäristön  vuorovaikutus 

Tiestön vuorovaikutus luonnon  ja  kulttuuriympäristön  kanssa  on  varsin  moni-
mutkainen  (kuva  1).  Moottoritiet,  maantiet  ja  soratiet  ovat  osa  maisemaa, 
jossa luonto  ja  ihmisen  kulttuurivaikutukset  kohtaavat. Luonnon, asutuksen, 
talouden  ja  tekniikan vaikutukset tiestön rakentamiseen, suuntaukseen  ja 

 teiden käyttöön tunnetaan melko hyvin, mutta maanteiden  ja  liikenteen vai-
kutuksia  luonnonympäristöön, asutukseen,  talouteen, elinkeinoihin  ja  tekniik-
kaan  on  tutkittu tiiviimmin vasta viime vuosina. 

Luonto luo edellytyksiä liikkumiselle mutta myös asettaa rajoituksia teiden 
rakentamiselle sekä vaikuttaa teillä liikkumiseen  /3/.  Toisaalta teiden raken-
taminen  ja  auton käyttö vaikuttavat luontoon  ja  kulttuuriympäristöön  monin 
tavoin sekä paikallisesti että laajemmin esimerkiksi maa-ainesten oton  ja 

 materiaalien käytön välityksellä. 

Vanhimmat tiet ovat syntyneet luonnon, asutuksen  ja  talouselämän vaati-
muksesta. Luonto  on  määrännyt  kulkuväylän  suuntauksen, rakenteen  ja 

 käytön  /3,36/.  Vesistöt ovat olleet selviä  luonnonväyliä.  Niitä pitkin  on  kesäi-
sin kuljettu veneillä  ja  talvisin suksilla  tai  reellä. Kuvaavaa  varhaisimmalle 
tiestölle  on  ollut myös vuodenaikojen vaihtelun vaikutus liikkumiseen, kun 
talvella  on  siirrytty käyttämään jäässä olevia järviä. 

Kuivat  ja  tasaiset  harjujaksot  ja  reunamuodostumat  ovat olleet ensimmäisiä 
 maaliikenneväyliä. Soistuneet moreenimaat  tai  savikot  ja  lohkareikot  ovat 

olleet huomattavasti  vaikeakulkuisempia.  Pohjois-Karjalan vaara-alueilla tiet 
kehittyivät  vaaralta  toiselle johtaville  selänteille.  

Kuva  1. Tie  verkkoon vaikuttavien tekijöiden  ja  tiestön vuorovaikutus.  

LUONNONMAANTIETEELLINEN  TAUSTA 
-maaperä, vesistöt,  topografia,  ilmasto, kasvillisuus 

ASUTUS 	______________  TALOUS 
VÄESTÖ  

TIESTO  
-suuntaus 
-rakenteet 
-käyttö  

/  
LAINSÄÄDÄNTÖ TEKNIIKKA 

POLIITTISET PÄÄTÖKSET  
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Tie on  voitu rakentaa myös poliittisen päätöksen perusteella. Tiestön raken-
tamisen yhtenä tavoitteena  on  ollut  koko  valtakunnan saaminen hallintaan. 
Esimerkiksi venäläiset rakennuttivat otaksuttavasti sotilaallisista syistä vuosi-
na  1742-1 743  tien Koverosta Lieksaan  /27/.  Samoin kirkot yhdistettiin toisiin-
sa teillä kirkon merkityksen vahvistamiseksi. Toisen maailmansodan jälkeen 
puolestaan useita teitä rakennettiin hätäaputöinä  ja työllisyystöinä  eduskun-
nan  ja  ministeriöiden päätösten mukaisesti  /36,37/.  

Useat poliittiset  ja lainsäädännälliset  päätökset ovat vaikuttaneet myös välil-
lisesti tiestöön. Esimerkiksi isojako hajotti kyliä, jolloin myöhemmin asutuk-
sen tarpeisiin  on  jouduttu rakentamaan uusia teitä. Samoin maanhankinta-
lain vaikutuksesta rakennettiin uusia kyliä, jolloin jouduttiin raivaamaan myös 
uusia tieuria. 

Asutus, talouselämä  ja poliittis -taloudellinen päätöksenteko ovat vaikutta 
 fleet  siihen, miten teiden  on  toivottu kulkevan, mutta maan  ja veden jakautu 

minen,  maaperä  ja korkeussuhteet  ovat määränneet  sen,  missä  tie  voi  kul 
kea.  Tämän riippuvuussuhteen merkitys  on  kuitenkin vähentynyt tekniikan 
kehityksen myötä. Ennen koneellistuneen tienrakennustekniikan kehittymistä 
teiden oli pakko myötäillä maastoa, jolloin tiet myös sopivat maisemaan. Sitä 
vastoin uusimmat tiet  on  voitu rakentaa kohoumien  ja notkojen  poikki leik-
kaamalla  tai pengertämällä  tietä. Pelkästään tekniset näkökohdat huomioon 
ottava  tie erottuukin häiritsevästi  ympäristöstään. 

Muinoin tiet kiersivät kalliot  tai  nousivat niille, mutta nykyisin useat tiet leik-
kaavat kallioita  ja  kallioista saadaan kivimursketta tienrakentamiseen. Kalliot 
ovat siten tekniikan kehityksen myötä muuttuneet esteistä merkittäviksi  re-
sursseiksi.  Kallioiden murskauksesta voivat kärsiä emäspitoisten kallioiden 
harvinainen kasvillisuus. Kulttuurihistorialtaan kallio voi olla merkittävä,  jos 

 siihen liittyy esimerkiksi rajankäyntejä, tapoja, paikallisia perinteitä  tai  kerto-
muksia. Nämä kallioalueisiin liittyvät luonto-  ja  kulttuurihistorialliset arvot tu-
lee ottaa huomioon kallioiden käyttöä  ja  merkitystä arvioitaessa. 

Tienrakennukseen  tarvitaan maa-aineksia penkereisiin  ja päällysrakenteiden 
 eri kerroksiin, maiseman muotoiluun  tai suojarakenteisiin  sekä kunnossapi-

toon  ja talvihiekoitukseen.  Pääosa aineksesta otetaan harjuista  tai  reuna- 
muodostumista, joista useat ovat maisemakuvan kannalta merkittäviä. Kos-
ka harjut  ja reunamuodostumat  ovat olleet entisaikojen kulkureittejä, niiltä 
löytyy usein myös esihistoriallisia kohteita. Harjujen kasvillisuus  on  moni-
muotoista kuivine kankaineen  ja lehtoineen  sekä rinteiden tyvien  ja suppa

-kuoppien heitteikköineen  ja lähteikköineen.  Lämpimillä harjualueilla elää 
 mm.  uhanalaisia muurahaissinisiipiä  ja Höytiäisen rantahietikoilta tavattuja 

samettimuurahaisia.  Nämä kaikki kärsivät maa-ainesten otosta,  jos  otto ta-
pahtuu niiden esiintymisalueelle. Toisaalta soranoton muuttamista harjuista 
ovat hyötyneet törmäpääsky  ja pikkutylli,  jotka ovat löytäneet maa-ainesten 
ottopaikoilta uusia pesimisympäristöjä. 

Metsiköt  ja soistumat  ovat vaikuttaneet ensimmäisten teiden kulkuun. Vai-
keakulkuiset korvet  ja  laajat vetiset suot tuli kiertää. Nykyisinkin laajojen 
upottavien suoalueiden kautta  on  kallista rakentaa uutta tietä, mutta metsä- 
maiden tai  pienten soiden kiertäminen ei ole enää teknisesti  tai  taloudelli-
sesti välttämätöntä. Luonnon monimuotoisuuden  ja elinvoimaisuuden 
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kannalta  on  yhä perusteltua kiertää vanhat metsiköt, lehdot  ja ravinteikkaat 
 suot. 

Kaikkein helpoimmin muuttuvat sellaiset kasvillisuustyypit, jotka vaativat lä-
hellä maanpintaa olevaa pohjavettä eivätkä kestä vesiolosuhteiden muutok-
sia.  Tien  rakentamisen vaikutuksesta kosteutta vaativat lehto-  ja suolajistot 

 vähenevät  ja  alkuperäinen niittykasvillisuus voi muuttua kangasmetsä-
mäiseksi. 

Teiden rakentamisen merkittävimmät vaikutukset liittyvät ympäristöjen  pirs-
toutumiseen.  Tie  voi hajottaa kasvi-  ja  eläinyhdyskuntia  tai  tuhota pienialai

-sia esiintymispaikkoja ja  heikentää biotooppien sietokykyä. Pirstoutumisen 
seurauksena eliöiden leviäminen laikusta toiseen vaikeutuu. Erityisen herk-
kiä tällaiselle muutoksille ovat suot, lehdot, ikimetsät, kalliot  ja  harjut.  Pirs-
toutuminen  haittaa erityisesti laajoja reviirejä vaativia eläinlajeja kuten peto- 
lintuja mutta myös esimerkiksi vanhojen metsien hyönteisiä.  

Tie pirstoo  myös kulttuuriympäristöjä halkaistessaan laajan peltoaukean  tai 
kyläalueen  kahteen  tai  useaan lohkoon. Etenkin isommat tiet muuta ympä-
ristöä korkeammaksi rakennettuna erottavat kaupunki-  tai kuntakeskuksen 

 eri  osat  toiminnallisesti toisistaan. Uusien teiden erottava vaikutus  on  erityi-
sesti havaittavissa kirkkoympäristöissä, joissa tien leventäminen, linjauksen 
muuttaminen  tai  nostaminen irrottaa kirkon entisestä merkityksestään  ja 

 asemastaan. 

Vanhat kylätiet kokosivat toimintoja ympärilleen  ja  pitivät kylää kasassa.  Tie 
 oli oleellinen  osa kylämiljöötä ja  ympäristöä sopeutuessaan ympäröivään 

luontoon, maisemaan  ja kyläympäristöön.  Teitä pitkin kylien väliset yhteydet 
laajenivat  ja  uusia ideoita  ja  suuntauksia levisi kyliin. Kun hyvien yhteyksien 
ansiosta matka-ajat asutuskeskuksiin  ja  kaupunkeihin ovat lyhentyneet,  osa 

 kaupunkilaisista  on  siirtynyt asumaan maalle pitäen työpaikan kaupungissa. 
Tämä  on  lisännyt paitsi liikennettä myös kaupunkimaisen rakennuskulttuurin 
vaikutusta kylissä. 

Asutus, elinkeinot, talous  ja  liikenne vaikuttavat toinen toisiinsa. Asutusra-
kenteen hajautuminen lisää liikennettä. Lisääntyvä liikenne  ja sen  aiheutta-
ma melu koetaan haittoina muun muassa kirkkoympäristöissä  ja hautaus

-mailla, jotka luontaisesti kuuluisivat olla rauhan tyyssijoja. Liikenne vähentää 
myös virkistäytymistä lisäämällä stressiä  ja  melua. 

Liikenteestä  on  haittaa luonnolle pakokaasupäästöjen välityksellä, liikenne-
kuolemina  ja lisääntyvänä häirintänä.  Liikenne  on  yksi suurimmista siilejä  ja 

 sammakko-  ja matelijakantoja uhkaavista  tekijöistä. Tieliikenteen melu  ja  tä-
rinä karkottavat  lintuja tien läheisyydestä kauemmas muille pesimä-  ja ra-
vinnonhankintamaille.  Toiset lajit sopeutuvat meluun, kun taas toiset lajit ka-
toavat hyvin pienten häiriöiden vuoksi. Erityisesti avoimilla paikoilla teiden 
aiheuttama häiriö  on  merkittävää. Tämän vuoksi tieliikenteen meluhaitat vai-
kuttavat eniten suo-  ja vesilinnustoon, jos  tiet kulkevat niiden pesimäaluei

-den  läheltä. 
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1.2  Selvityksen tavoite  

Päätieverkko  on  Pohjois-Karjalassa muotoutunut nykyiseksi vuosisatojen 
kuluessa. Nykyiset valtatiet  on raker  riettu  1960-  ja  1970-luvuilla, jolloin  on 

 tehty tieverkon kannalta merkittävimi iät ratkaisut. Siitä, miten nykyinen  tie- 
verkko  on  vaikuttanut ympäristöönsä, ei ole kuitenkaan tehty selvityksiä. 

Yleisistä teistä annettu lainmuutos velvoittaa sijoittamaan  ja  tekemään tiet 
siten, että tien  ja  liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mandolli-
simman vähäisiksi. Olemassa olevan tiestön osalta ympäristöhaittojen vä-
hentäminen  ja tieympäristön  laadun parantaminen edellyttävät puolestaan 
tienvarsiympäristön tilan  ja  ongelmien tuntemista. 

Tämän selvityksen tavoitteena  on  tarkastella sekä luonnoltaan että kulttuuri-
ympäristöltään arvokkaiden alueiden  ja  kohteiden sijoittumista Pohjois-Kar-
jalan yleiseen tieverkkoon nähden. 

Työ  on  rajattu koskemaan luonnonympäristöltään  tai kulttuurihistorialtaan 
 merkittäviä kohteita taajamien ulkopuolella, koska taajamista valmistuu oma 

selvityksensä  /14/.  Tarkastelun alkuvaiheessa  on  kuitenkin mukana myös 
taajamien kohteita  koko  Pohjois-Karjalan tilanteen hahmottamiseksi. Luon-
nonympäristökohteista pohjavesialueet ovat tämän selvityksen ulkopuolella, 
koska niistä  on  viime vuonna valmistunut oma selvityksensä  /34/. 

Maisemakokonaisuuksia  ei tässä raportissa painoteta, koska liikenneympä-
ristön maiseman tilasta toimenpide-ehdotuksineen valmistuu oma raporttin-
sa  /15/.  Toisaalta luontoa  tai kulttuuriympäristöä  ei voida irrottaa maisemas-
taan, minkä vuoksi tässä selvityksessä  on päällekäisyyksiä maisemaselvi-
tyksen  kanssa. 
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2  SELVITYSMENETELMÄ 

 2.1  Käytetyt lähteet 

Selvitys perustuu pääosin kirjallisiin lähteisiin. Valtakunnallisista suojelu- 
ohjelmista  on  poimittu Pohjois-Karjalassa sijaitsevat kohteet  Ii, 2, 5, 13, 18, 
40, 41, 42, 43, 44!.  Maakunnallisten kohteiden perustana ovat Pohjois-Kar-
jalan seutukaavaliiton julkaisut "Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristö", "Poh-
jois-Karjalan luonnonympäristö"  ja  "Luonnonsuojelu-  ja  kulttuurihistorialliset 
kohteet" vuodelta  1974,  "Pohjois-Karjalan luonnonsuojelualueet" vuodelta 

 1975  sekä kunnittaiset maisemaselvitykset vuosilta  1984-1986 /20, 21, 22, 
23/. 

Keskeneräisten luonnonsuojeluohjelmien  osalta tietoja  on  saatu Pohjois-Kar-
jalan vesi-  ja ympäristöpiiristä ja  lääninhallituksesta. Uhanalaisten kasvien 
kasvupaikoista saatiin tietoa Pohjois-Karjalan vesi-  ja ympäristöpiiristä ja 

 uhanalaisten hyönteisten esiintymispaikoista Joensuun yliopiston  biologian 
 laitokselta. Linnustoalueiden ongelmakohteet  on kartoittanut Petri Hottola 

 Pohjois-Karjalan lintutieteellisestä yhdistyksestä. 

Valtakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä tiedot  on  poimittu mu-
seoviraston  ja  ympäristöministeriön julkaisusta "Rakennettu kulttuuriympä

-ristö"  /27/.  Maakunnallisista maaseudun kulttuuriympäristöistä  on  saatu tie-
toa Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton julkaisusta "Pohjois-Karjalan kulttuuri-
maisemainventointi" sekä alkuperäisistä inventointilomakkeista vuosilta  1988 

 ja  1989 /25!. 

Esihistoriallisista  kohteista tiedot  on  saatu museovirastosta  ja rakennushis-
toriallisista  kohteista Pohjois-Karjalan  m useosta.  Pohjois-Karjalan osalta esi-
historiallisten kohteiden luettelointi  on  kesken, minkä vuoksi  on  jouduttu pi-
täytymään vanhemmassa aineistossa. Sotahistoriallisia rakenteita  ja  taiste-
lupaikkoja inventoidaan tällä hetkellä, minkä perusteella myöhemmin vali-
taan suojeltavat kohteet. Näistä kohteista saatiin alustavia tietoja  Ulla-Riitta 
Kaupilta museovirastosta. 

Tärkeimmän lähteen rakennusten osalta muodostavat kunnittaiset raken-
nusinventoinnit, joista oli käytettävissä varsinaiset inventointilomakkeet.  Ra-
kennusinventointitilanne  on  kuitenkin hyvä  vain  osassa kuntia, minkä vuoksi 
kaikkien kuntien tiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kunnittaisia 
rakennetun ympäristön julkaisuja ei ollut käytettävissä. 

Rakennusten  ja  muiden kohteiden suojelu kaavoituksessa  on  selvitetty käy-
mällä läpi seutukaavat  ja  kuntien yleiskaavat. Detaljikaavoja (asema-  ja ra-
kennuskaavoja)  ei tässä selvityksessä tarkasteltu. 

Kirjallisuuden lisäksi tietoja  on  koottu Pohjois-Karjalan lääninhallituksen  tie-
dostoista luonnonmuistomerkeistä  ja yksityismaiden luonnonsuojelualueista, 

 metsähallituksen puisto-osastolta, kunnista, yhdistyksiltä  ja harrastajilta. 
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2.2  Työn  rajaaminen  ja  tarkastelutapa 

Selvitys koskee  koko  yleistä tieverkkoa Pohjois-Karjalassa,  jota  oli  1.1. 1994  
yhteensä  5 124 km.  Tästä  on valtateitä 365 km, kantateitä, 316 km, seudulli

-sia  teitä  452 km, kokoojateitä 950 km  ja yhdysteitä  3 037 km.  Työ tehtiin laa-
jempana kuin, mitä tielaitoksen ohjeissa  /37/  vaadittiin, koska työn rajaami-
nen valta-,  kanta- ja seudullisiin  teihin  tai vilkasliikenteisimpiin  teihin olisi  ra-
jannut  vanhat kulkureitit  ja  siten myös vanhimman kulttuurikerrostuman työn 
ulkopuolelle. Myös luonnonympäristön  ja  suojelualueiden osalta oli tärkeää 
ottaa tarkasteluun mukaan myös alempiasteinen tieverkko,  jota  valtaosa 
tiestöstä  on. 

Taajamatiet  on  rajattu työn ulkopuolelle, koska niitä  on  tarkasteltu omassa 
raportissaan  /14/.  Kunnista Joensuu  on  jätetty selvityksen ulkopuolelle,  kos 
ka  Joensuuta tullaan käsittelemään liikenneympäristön tila -selvitysohjelman 
kaupunkiseutuja koskevassa osassa. Selvityksen ulkopuolella ovat myös 
kaavatiet  ja yksityistiet.  Etenkin metsäautotieverkon vaikutus luonnonympä 
ristön kannalta  on  merkittävä, mutta yksityisteinä ne ovat tämän selvityksen 
ulkopuolella. Taajamissa  ja  kylissä puolestaan kaavateillä  ja yksityisteillä  on 

 suuri vaikutus kulttuuriympäristöön. 

Selvityksen teko voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: esitietojen keruu, kent-
tävaihe  ja toimenpideohjelman  laadinta. 

Työn aluksi paikannettiin kartoille olemassa olevat suojelualueet  ja suoje-
luohjelmat  sekä inventointikohteet. Paikantamisessa erityisen ongelman toi 

 se,  että paikkatietoja  on  annettu eri tavoilla. Vanhimmista aineistoista puut-
tuivat lähes täysin paikantamista helpottavat tiedot. 

Kirjallisuudesta, kuntien ympäristönsuojelusihteereiltä, kulttuurisihteereiltä, 
luonnonsuojeluyhdistyksiltä  ja kotiseutuyhdistyksiltä  kerättiin tietoa maakun-
nallisista  ja  paikallisista arvokohteista  ja tieympäristön ongelmakohteista. 

 Paikallisten kohteiden mukaan saaminen selvitykseen riippui siten hyvin pit-
kälti eri tahojen aktiivisuudesta. 

Saatua tietoa analysoitiin kesä-, elo-  ja  syyskuussa kuntakierroksella. Kunta- 
kokouksiin osallistuivat kunnan ympäristönsuojelusta  ja kulttuuritoimesta 

 vastaavia henkilöitä, paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen edustajia, koti-
seutuyhdistyksen edustajia  ja tiemestareita.  Keskusteluissa käytiin läpi val-
miiksi kerätty aineisto, arvioitiin niistä maastossa tarkistettavat kohteet  ja 
luonnosteltiin  mandollisia toimenpiteitä. Samalla mietittiin, mitkä teiden vai-
kutuspiirissä olevista kohteista pitäisi ottaa ympäristön parantamiskohteiksi. 

Kyselyjen  ja kuntakierrosten  perusteella pyrittiin saamaan  kuva  tien vaiku-
tusten kokemisesta; mitkä  asiat  on  koettu tärkeiksi. Siten tien vaikutusten 
arviointi ei ole ollut tieteellisen objektiivinen, vaan siihen ovat vaikuttaneet eri 
ihmisten kokemukset  ja  painotukset. 

Kuntapalaverien  avulla pyrittiin myös edistämään eri tahojen välistä yhteis-
työtä. Yllättävän useassa kunnassa kulttuuri-  ja luonnonympäristöstä  huo-
lehtivat viranomaiset  ja  yhdistykset ovat toimineet erikseen, vaikka kaikilla 

 on  samoja tavoitteita oman lähiympäristön säilyttämiseksi. Ainakin osassa 
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kunnista  kuntakokouksessa  tuli esille monia mandollisia yhteistyöhankkeita 
kuten esimerkiksi  taajamakuvan  parantaminen seurojen  ja  yhdistysten tal-
kootyönä niin, että  tielaitos  ja  kunta hoitavat tarvittavan  työmateriaalin. 

Maastotyöt kohdennettiin  kokouksissa esille  tulleisiin  kohtiin. Maastossa tar-
kastettiin alueen  kulttuuriympäristöä, hoitotäitä,  luonnon  ja  maiseman muut

-tuneisuutta  ja  kasvillisuutta  yleispiirteisesti,  mutta mitään  kasvillisuusluette
-bita  tai  -analyysejä ei tehty.  Maastokäyntien  yhteydessä mietittiin myös hoi-

to-  ja  parantamistoimenpiteitä. 

Kunnittainen  tarkastelu yleisistä teistä  on  liitteessä. Luonto-  ja  kulttuuriympä-
ristökohteet  on  koottu erilliseksi  kunnittaiseksi luetteboksi,  johon liittyy kaksi 
karttaa  (1:200 000).  

Taulukko  1.  Työn  pääpiirteetja sidosryhmätyöskenfely.  

AJANKOHTA TYÖVAIHE  SIDOSRYHMÄT  
1993  joulukuu kyselyt  kunnat,  kotiseutuyhdistykset  

Iuonnonsuojeluyhd istykset  
1994  helmikuu  esitietojen  keruu lääninhallitus 

maakuntaliitto 
maakuntamuseo 
vesi-  ja  ympäristöpliri  

1994  maaliskuu työn  alkupalaveri  läänin  ympäristäyhteistyöryh - 
mä  ja  maakuntamuseo  

1994  huhti-  ja  toukokuu kartta-analyysi  

1994  kesä-, elo-ja  syyskuu  kuntapalaverit ympäristönsuojelusihteerit 
kenttätyö kulttuurisihteerit  

kotiseutu-  ja  luonnonsuojelu- 
yhdistysten  yhdyshenkilät 
tiemestarit  

1994  syys-lokakuu toimenpide-  tiensuunnittelu  
ehdotukset lääninhallitus 

vesi-  ja  ympäristöpiiri  
1994  marraskuu  kommenttikierros  kunnat  

lääninhallitus 
maakuntaliitto 
maakuntamuseo 
vesi-  ja  ympäristöpiiri  

1994  marraskuu raportin viimeistely  ________________________ 
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3  TIESTÖN  JA  YMPÄRISTÖN SUHDE POHJOIS- 
KARJALASSA  

3.1  Eri  ympäristötyypit tieverkolla  

Eri ympäristötyyppien arvioidut määrät 

Teiden merkityksen selvittämiseksi valta-  ja kantateiden halkomat ympäris-
tät  jaettiin karkeisiin luokkiin (taulukko  2).  Näiden runsaus  on  arvioitu  1:50 
000 peruskartan pienennöksiä  tarkastelemalla. Mikäli  tie on sivunnut vesis-
tää, on  ympäristö luokiteltu rantoihin. Kallioiden osuus  on  luultavasti todelli-
suudessa suurempi, koska peruskartan pienennöksestä erottuvat  vain  suu-
rimmat kallioleikkaukset. Esitetty arvio  on  siten hyvin karkea, eikä tien mo-
lemmista reunoista ole tehty arvioita erikseen. Tehtyä luokittelua tarkastettiin 
kesällä pistokokein maastossa. 

Eri ympäristötyyppien osuus teiden varsilla eroaa niiden jakaumasta  ko<: 
 läänissä. Tienvarsien ympäristössä  on  paljon kulttuuriympäristöjä peltoineen 

 ja niittyineen.  Tämä  on  selvää asutushistorian  ja  asutuksen sijoittumisen 
vuoksi, jolloin myös tiet  on  rakennettu asutuksen  ja  palvelujen mukaan. 
Asutus  ja  tiet ovat hakeutuneet kantaville maille  ja  viljelykset  on  raivattu asu-
tuksen yhteyteen. 

Ehdottomasti eniten teiden varsilla  on  metsiä. Pohjois-Karjalan tiestölle on-
kin luonteenomaista pitkät metsäiset jaksot, joita katkaisevat pienet kyläalu-
eet. Siten olisi ehdottoman tärkeätä selvittää tiestön vaikutusta ympäröivään 
metsäluontoon, lehtojen ohella myös korpiin  ja kangasmetsiln.  Tämän pe-
rusteella tulisi tutkia myös eri metsänhoitomuotoja  ja  toimenpiteitä 
tienvarsimetsissä. 

Taulukko  2.  Eri  elinympäristötyyppien  arvioidut määrät  (km)  ja  osuudet  (%) päätei
-den  varsilla Pohjois-Karjalassa.  

Elinympäristätyyppi Valtatiet Kantatiet  Yhteensä %  

Metsät  242 205 447 66  

Suot  28 39 67 10  

Vesistöt (ylitykset)  2 3 5 <1  

Rannat  9 13 22 3  

Kalliot  1 0,1 1,1 <1 

Kulttuuriympäristät _________ _________ __________ _______  

-viljelymaat  53 26 79 12  

- kyläalueet  27 26 53 8  

YHTEENSÄ  361 314 675 100  
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Kalliot 

Kallioperä  muodostaa maiseman rungon.  Se  määrää maaston  ja  maiseman 
suurmuodot, joita maaperä jossain määrin tasoittaa. Pohjois-Karjalassa voi-
daan erottaa kaksi erilaista kallioperäaluetta, joiden välinen  raja  kulkee  Värt-
silä-Eno-Juuka-linjalla  /21/.  Läänin itäinen  osa  on  vanhaa peruskalliota eli 
Itä-Suomen graniittigneissiä, jonka vanhimpien kivien iäksi  on  arvioitu noin 

 2,7  miljardia vuotta. Läntinen  osa  lääniä kuuluu ns. karjalaiseen liuskejak
-soon. Liuskeiden  ikä  on  alle  2  miljardia vuotta. Valtaosa karjalaisesta liuske-

jaksosta  on  muodostunut kiillegneissistä  ja -liuskeista.  

Maakunnan läntisen liuskealueen  ja  itäisen graniittigneissialueen rajalla  on 
kvartsiittijakso. Kvartsiitit  erottuvat maisemassa, koska jääkausi ei ole pysty-
nyt kuluttamaan niitä niin kuin heikompia kivilajeja. Esimerkiksi  Koli-Vesivaa-
ra,  Enon Mustavaara  ja Kiihtelysvaara  ovat korkeita kvartsiittivaaroja, joille 
tiet nousevat jyrkästi. Kovista, niukkaravinteisista kivilajeista muodostunei

-den vaarajaksojen  välillä  on  kapeita diabaasivyöhykkeitä. 

Maisemallisesti merkittäviä ovat useat kallioperän murroslinjat  ja rotkolaak
-sot,  joista huomattavin, Kolvananuuro,  on  valtakunnallisesti arvokas suojelu-

kohde. Muita komeita rotkolaaksoja  on mm.  Enon Helvetinportti  ja  Nurmek-
sen Uuronlaakso, jonka poikki kulkee kantatie  75 Nurmeksesta  Kuhmoon. 
Kontiolandella valtatie  18  Joensuu-Kajaani ylittää Kalliojärven uuron. 

Maakunnan länsiosissa Polvijärvefiä  ja Juuassa pienehkät emäksisen ser-
pentiinikivilajin  alueet ovat merkittäviä, koska niillä kasvaa vaateliaita, maa- 
kunnalle harvinaisia kasvillisuustyypejä. Esimerkiksi maantien  502  risteyk-
sessä Kylynlandessa  on kasvistoltaan  arvokas kallioalue. Samoin Tohmajär-
vellä emäksinen amfibioliitti aiheuttaa poikkeuksellisen rehevää kasvillisuut-
ta. Tohmajärven amfibolittivaarat näkyvät hyvin maisemassa muun muassa 
maantielle  490 Onkamo-Värtsilä  ja  maantielle  486 Lepikko- Tohmajärvi. 

Tiemaisemassa  kalliot erottuvat maastonmuotojen lisäksi kallioleikkauk-  si-
na.  Leikkauksia  on  erityisen paljon maisemarakenteen vastaisesti suuntau-
tuneilla teillä kuten esimerkiksi kantatien  74  varrella. 

Maaperämuodostumat  

Yleisimmin moreeni peittää kallioperää jokseenkin tasaisesti. Paikoitellen 
moreeni  on kasaantunut moreenimuodostumiksi, drumliineiksi,  sekä epä-
määräisiksi kumpumoreenikentiksi, jotka näkyvät maastossa matalahkoina 
aaltoilevina kumpareina. 

Luonnonsuojelullisesti  ja  maisemallisesti arvokkaimpia maaperämuodostu-
mia ovat Pohjois-Karjalaan ulottuvat Salpausselkien reunamuodostumat. 
Reunamuodostumat ovat syntyneet jään reunan pysähtyessä paikoilleen lä-
hes vuosituhanneksi ilmaston kylmenemisen takia. Valtatie  6  kulkee lähes 

 koko matkan Salpausselkien reunamudostumalla. 

Sulavan  jään reunavyöhykkeellä auenneisiin railoihin  ja  jään sisäisiin  tai alai- 
sun tunneleihin kerrostui  jääkauden aikana sulamisvesien kuljettamasta  ja 
lajittelemasta  aineksesta vaihtelevan kokoisia yksittäisiä harjuja  tai 
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harjustoja.  Harjut ovat yleensä kohtisuorassa reunamuodostumiiin nähden. 
Harjuja  on  Pohjois-Karjalassa melko tasaisesti  /16/.  Tunnetuimpia ovat  Kolin 

 edustan harjusaaret, Pyhäselän Vuon jemen  ja Tikansaarten harjujakso  sekä 
llomantsin Putkelan harjut. 

Vornan  maantie  5077  Enon  ja  Lieksan rajalla, Kostamon paikallistie  15585 
Tohmajärven  Tikkalassa , Suhmuran paikallistie  15688 Pyhäselässä  ja Kon-
tiovaaran paikallistie  15858  Lieksassa kulkevat kapeilla harjuilla pienipiirtel-
sesti maisemanmuotoja noudatellen. 

Jäätikön reunan lähellä  ja  muinaisilla rannoilla tuuli kuljetti  ja  kasasi  lento-
hiekkavalleja  ja -kumpuja, ns. dyynejä  sekä peittohiekkakerroksia harjujen 

 tai reunamuodostumien  päälle  /16/.  Huomattavimmat dyynit ovat Tohmajär
-yen Vatalan-Onkamon  alueella, jonka kautta kulkee maantie  494  Landen- 

vaarasta Heinävaaraan. Liperin Honkalammen-Kuoringan alueella kulkee 
valtatie  17  Kuopio-Joensuu  ja  Kontiolanden Aittolammella dyynialuetta sivu-
aa kantatie  74  Joensuu-llomantsi. 

Turvemaat  ja  suot ovat syntyneet jääkauden jälkeen joko metsä-  ja  tulva- 
maiden soistuessa tai  vesistöjen umpeenkasvaessa. Siten ne ovat maape-
rän nuorimpia muodostumia. Pohjois-Karjalan suot ovat enimmäkseen syn-
tyneet epätasaisten alueiden huonosti vettä läpäiseville moreenipohjille 
Suurimpia aapasoita ovat Patvinsuo, Haravasuo  ja lljansuo. Aapasoiden  pai-
kallisia muunnoksia ovat rinnesuot, joita  on  vaara-alueilla. Muualla läänissä 

 on Sisä-Suomen keidassoita. Huomattavimpia keidassoita ovat Tohmajär
-ven-Kiihtelysvaaran Valkeasuo, Kiihtelysvaaran-Tuupovaaran Linnansuo  j 

 Kiteen Kirkkosuo, Kesonsuo, Juurikkasuo  ja Piitsonsuo  /21/.  

Koska soiden kautta  on  ollut kallista rakentaa teitä, ne  on  yleensä kierretty. 
Tämän vuoksi tiet kulkevat yleensä soiden laitamilla. Laajoja suoalueita  on 

 kuitenkin jouduttu ylittämään muun muassa llomantsissa, Juuassa  ja 
 Lieksassa. 

Pohjois-Karjalan merkittävimmät savikot ovat suurten järvien luoteis-  ja poh-
joisrannoilla. Savikoiden  kautta ei yleensä ole rakennettu teitä, vaan tiet  on 

 pyritty rakentamaan kantavammalle maalle. Nuorimmat savikot ovat paljas-
tuneet  1800-luvulla tehtyjen järvien laskujen yhteydessä. Järvien laskun yh-
teydessä paljastuneiden savikoiden kautta kulkee yleisiä teitä esimerkiksi 
Enon Sarvingissa (maantie  512)  ja  Polvijärven Ruvaslandella (paikallistiet 

 15795, 15798, 15800). 

Vesistät  

Vesistöjä  on  Pohjois-Karjalan  pinta-alasta noin  3 800 km 2 .  Järviä  on  eniten 
läänin etelä-, lounais-  ja  keskiosissa. Yli viiden hehtaarin suurusia järviä  on 

 lähes  2 300.  Pohjois-Karjalan vesistöistä pääosa kuuluu Vuoksen vesistö- 
alueeseen, jonka tällä alueella muodostavat Koitajoen reitti, Piel  isen  reitti  ja 
Höytiäisen  reitti. Jänisjoen sekä Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueet laske-
vat Laatokkaan  /26/. 

Järvialtaista  suurin  osa  on  sijoittunut kallioperän halkeamiin, murroksiin  ja 
 muihin rikkonaisiin kohtiin, mutta  osa  alueen järvistä  on  myös irtainten 
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maalajien salpaamissa altaissa.  Pohjois-Karjalassa  on  myös tekojärviäkin 
(Palojärvi  ja Tekojärvi llomantsissa),  jotka ovat syntyneet sään nöstelyaltaiksi 
Pamilon voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä. Paikallistie  15764  Hus -

koski-Kalliovaara  on  maakunnan ainoa patotie. 

Tielaitoksen ylläpitämiä  varsinaisia vesistösiltoja  on  Pohjois-Karjalassa yh-
teensä  374  kappaletta  ja  erillisiä kevyen liikenteen vesistösiltoja  15.  Vesistö-
jä sillat ylittävät yhteensä noin  8,5  kilometrin matkalla. Eniten siltoja  on 

 maantiellä  504 Kuusjärvi -Koli  (12 kpl).  Yli kymmenen siltaa  on  myös  kanta- 
tiellä  73 Uuro-Lieksa-Nurmes  ja  maantiellä  524  Lieksa-Rastinjärvi. 

Useat maantiet  ja paikallistiet noudattelevat  vesistöjä. Kun rannat ovat olleet 
niittyinä  tai laitumina,  vesistöt ovat näkyneet teille. Rantalaidunten vähenty-
essä  ja  peltojen umpeutuessa järvinäkymät ovat kuitenkin vähentyneet. Nä-
kymiä  on  pääasiassa  vain silloilta  ja levähdysalueilta.  

Suuri  osa pysäköimisalueista  on  rakennettu vesistön läheisyyteen. Tällaiset 
alueet ovat hyvin käytettyjä kuten esimerkiksi Kuoringan levähdysalue Lipe-
rissä valtatien  17  varrella. 

Tiet ylittävät useita kalataloudellisesti arvokkaita jokia  tai puroja,  joissa kas-
vaa esimerkiksi harjusta, taimenta  tai  rapuja. Pienvesistä monet ovat muut-
tuneet metsänkäsittelyn vaikutuksesta, mutta käynnissä olevan pienvesi -in-
ventointien  perusteella Pohjois-Karjalassa  on  säilynyt useita arvokkaita pu-
roja  ja  lähteitä. Näiden säilyttäminen edelleen  on  ympäristön mor?imuotoi-
suuden kannalta ensiarvoisen tärkeätä.  

Kuva 2.Kattilasalmen  silta maantiellá  524  Lieksan Nurmijärvella. 
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Metsät 

Pohjois-Karjala jakautuu kasvimaantieteellisesti etelä-  ja keskiboreaaliseen 
 vyöhykkeeseen. Läänin maa-alasta  on  yli  80 %  metsiä. Runsaiden suoaluei

-den  vuoksi vähiten metsiä  on llomantsissa.  Yleisin metsätyyppi  on  mustikka- 
tyyppi, mutta myös kuivia puolukkakakankaita  on  runsaasti  /21/. Karuja 

 puolukka-  ja jäkälätyypin  kankaita  on  etenkin harjualueille rakennettujen tei-
den vieressä. 

Puulajisuhteet  ovat kaskeamisen myötä muuttuneet siten, että mäntyä, koi-
vua  ja harmaaleppää  on  varsin  runsaasti. Koivikoita  on  etenkin vaarojen rin-
teillä. Koivikoita  on  teiden varsilla varsinkin läänin eteläosissa, mutta myös 
muualla kyläalueiden lähistöillä muistona kaskikaudesta. Koivikoita  on  otettu 
esille muun muassa valtatien  6  varressa. 

Kuusikoita  on  vähemmän. Kaskiviljelyn päätyttyä metsät ovat palautumassa 
ennalleen  ja  metsät ovat jälleen voimakkaasti kuusettumassa. Kuusivaltai

-simmat  metsät ovat läänin pohjoisosissa. 

Lehtikuusikot  ovat pääasiassa peräsin laivanrakennuskaudelta. Läänin laajin 
siperianlehtikuusimetsä  on  Kiteellä. Kantatie  71  Herttuala-Puhos kulkee alu-
een halki. Lehtikuusimetsiköitä  on  myös esimerkiksi maantien  5031  varrella. 

Alueella harvinaisempaa metsäluontoa edustavat lehdot. Niitä  on  runsaim-
min Kiteen-Tohmajärven alueella, jonne ulottuu ns. Sortavalan lehtokeskus 

 /13, 21/.  Lehdot ovat monien kasviharvinaisuuksien elinympäristöjä. Monilla 
alueilla lehtojen määrä  on  vähäinen  jo siistäkin  syystä, että helposti raivatta

-vat  rehevät alueet  on  muutettu peltomaaksi. Tohmajärven  ja  Kiteen muuta-
man aarin kokoisissa lehdoissa kasvavat muun muassa ukonhattu, lehtoän-
gelmä, lehto-  ja sinikuusama ja  karjalan ruusu. Reheviä kosteita lehtoalueita 

 on  varsin  vähän teiden varsilla, koska tiestö  on  pyritty rakentamaan kuivem
-pien  harjanteiden kautta  ja  toisaalta tiestö kuivattaa ympäristöään. Kesälah-

della, Kiteellä, Tohmajärvellä  ja Värtsilässä  teiden varret ovat kuitenkin huo-
mattavasti rehevämpiä kuin läänin itä-  ja  pohjoisosissa.  

3.2 Suojelualueet  ja  eri suojeluohjelmien kohteet suhteessa 
tieverkkoon 

Valtakunnallisesti arvokkaita suojelualueita  ja  kohteita ovat kansallis-  ja 
 luonnonpuistot sekä valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet. Kansallis-

puistoja Pohjois-Karjalassa  on  kolme:  Koli, Patvinsuo ja Petkeljärvi.  Koivu-
suo llomantsissa  on  Pohjois-Karjalan ainoa luonnonpuisto. Näistä  Kolin ja 
Patvinsuon  kautta kulkee yleisiä teitä.  

Koli  on  yksi Suomen tunnetuimmista alueista. Suojelualueet keskittyvät  Ko-
lin-Herajoen ja Verkkovaaran-Heraniemen vaarajaksoille. Kolin luonnonsuo-
jelualueen  lisäksi alueella  on  muiden suojeluohjelmien mukaisia  tai  muita 
merkittäviä kohteita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Aluee-
seen sisältyy useita kaskimetsiä, lehtoja  ja pienialaisia perinnemaisemia. 
Koli  on  ehdolla kansainväliseen  World Heritage-suojeluohjelmaan. 
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Kolin  alueen keskeisimmät väylät ovat yleisiä teitä: aluetta sivuavat valtatie 
 18  Joensuu-Kajaani, maantie  504  Outokumpu-Ahmovaara-Koli,  maantie 
 5053 Romppala-Ahveninen,  maantie  5045  Koli-Loma-Koli,  maantie  5046 

Kolinrannantie  ja Jeron paikallistie  15735.  Kesän aikana  on  Kolin ja  Lieksan 
kaupungin välillä autolauttayhteys. Talvella toimii jäätieyhteys  Kolin ja Vuo-
nislanden  välillä.  Kolin  alueen suunnittelun yhteydessä  on  laadittu myös  Ko-
lm  tieverkkoselvitys /38/.  Siinä  on  esitetty  Kolin  kylän liikennejärjestelyjä, 
tienparantamisia  ja leventämistä Ahmovaara-Loma-Koli  väliselle osuudelle  ja 
Kolinrannantielle, Koli-Ahveninen  tien parantamista  ja  rakentamista, Ahven-
lampi-Herajoki-tieyhteyden rakentamista sekä kevyen liikenteen kulun pa-
rantamista väyliä rakentamalla. Koska tiet liittyvät  Kolin kansallispuistoon ja 

 puiston matkailuun, teitä ei pidä mitoittaa huippuajankohdan matkailumääri
-en  mukaan vaan luonnon  ja kulttuuriympäristön  arvojen mukaan. Jatkosuun-

nittelussa edellytetään ympäristön yksityiskohtaista inventointia maastossa 
sekä teiden rakentamista siten, ettei teiden lähialueiden ekologiaa  tai  maise-
maa muuteta  /38/. 

Patvinsuo  on edustavimpia  suo-  ja  erämaa-alueita maamme eteläpuoliskos
-sa.  Alue kuuluu kansainvälisiin  Project Mar  ja  Project Telma  -ohjelmiin.  Pat-

vinsuota on sitouduttu  suojelemaan Conventoin  of Wetlands-sopim uksella. 
Patvinsuon  kansallispuiston länsireunaa halkoo noin neljän kilometrin mat-
kalla maantie  5202 Putaanmäki-Kitsi.  

Soidensuojeluohjelmaan kuuluu Pohjois-Karjalassa  45  aluetta  /42/. Tie  hal-
koo soidensuojelualueita Juuan Vaikkojoella  (maantie  5702)  ja Savijärven 

 rannoilla (maantie  504)  sekä Lieksan Reposuolla  ja Kalliolandensuolla 
 (maantie  5224).  Yleiseen tiehen rajoittuvat Juuan Aventolampien letot 

(maantie  504)  ja  Enon Kuusojan lähteikkö (paikallistie  15741). 

Tien  kuivatus  ja tienrakenne  ovat kuivattaneet  ja  hieman muuttaneet aivan 
teiden lähialueiden vesitasapainoa, jolloin reunakasvillisuus  on  korvautunut 
kuivemman paikan kasveilla. 

Lintuvesien suojeluohjelman  /41/  kohteita  on  Pohjois-Karjalassa  25 kpl,  jois-
ta  11 on  yleisten teiden vaikutuspiirissä. Koska tieliikenne  ja sen  aiheuttamat 
meluhaitat vaikuttavat eniten suo-  ja vesilinnustoon,  on  erityisesti lintuve-
siensuojeluohjelman alueiden kohdalla mietittävä mandollisuuksia vähentää 
häirintää.  

Tie  kulkee linnustonsuojelualueen halki Kiteen Päätyeenlandella (maantie 
 486)  ja  Rääkkylän Joki-Hautalammen (paikallistie  15576)  alueella sekä erot-

taa Valtimon Kalliojärven  ja Pitkälanden  toisistaan (paikallistie  15922). Tie 
 sivuaa linnustosuojelukohdetta llomantsin Syväysjoella (maantie  5221),  Kl- 

teen Juurikkajärvellä (paikallistiet 15522  ja  15523),  Kiteen  ja  Rääkkylän  Ho-
vin-Ylälammen  alueella (maantie  482), Liperin Härkinlammella  (maantie 

 476),  Outokummun Sysmäjärvellä (valtatie  17),  Polvijärven Puhakanlandella 
(paikallistie  15798),  Polvijärven Ruvaslandella (paikallistie  15798  ja  15795) 

 sekä VärtsilänSääperissä (maantie  500). 

Koskiensuojelulailla  (35/87) on voimataloudelliselta  rakentamiselta suojeltu 
neljä kohdetta Pohjois-Karjalassa: Pankajärven yläpuotiset vesistöt  ja  Haa-
pajoen-Ukonjoen vesistö Lieksassa, Vaikkojoki Juuassa  ja Koitajoen 
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yläjuoksu llomantsissa.  Kaikkien kohteiden kautta kulkee yleinen  tie.  Koski-
en suojelutoimikunta ehdotti myös Pudaskosken, Naarakosken  ja Käpykos

-ken  rauhoittamista määräaikaisesti  /10!.  

Valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan kuuluu Pohjois-Karjalasta  12 
 aluetta  /5!:  Pielisen selkäsaaristo  ja Kolin  edustan Purjeselkä, Mujejärvi Nur-

meksessa, Peltkeljärven-Putkelanharjun alue llomantsissa, Koitereen saaris-
to, Höytiäisen saaristo, Oriveden  ja Pyhäselän  saaristo, Karjalan Pyhäjärven 
alue Kesälandella sekä Juojärven  ja Rikkaveden  alueet Outokummussa. 
Koska suurin  osa  näistä  on saaristoja,  yleisten teiden vaikutus alueisiin  on 

 vähäinen.  Vain Petkeljärven-Putkelanharjun  alueella kulkee yleinen  tie 
 (maantie  5004).  

Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän esityksessä  on  kandeksan kohdetta Poh-
jois-Karjalasta  /2/.  Näistä kohteista tiestö vaikuttaa osittain Pielisjoen ala 
osaan Kuurnasta Pyhäselkään, Koitajoen vesistöalueeseen Koitereen luusu 
aan saakka  ja Koitereeseen laskeviin  vesistöihin. Puruvesi, Rikkavesi, Juo 
järvi, Karjalan Pyhäjärvi  ja Vuoniemen  alue Pyhäselällä ovat saaristoja  ja jär 
viä,  joihin tiestön vaikutus  on  pienempi.  Osa  kohteista kuuluu osittain  jo  mui-
hin suojeluohjelmiin. 

Harjujensuojelukohteista  /40/ vain  muutamalla kulkee yleisiä teitä. Eniten 
yleisiä teitä kulkee kansainvälisesti arvokkaalla llomantsin Palokankaan -Sel-
käkankaan harjualueella,  jossa maantie  5201 Huhus-Käenkoski  kulkee alu-
een halki.  Tie  halkoo valtakunnallisia harjujensuojelualueita myös Ilomantsin 
Putkelanharjulla (maantie  5004),  Kiihtelysvaaran Jukavaaralla (paikallistie 

 15623),  Nurmeksen Käärmesärkkien alueella (maantie  5284)  ja Tohmajär
-yen Multasärkän-Likolammenkankaan harjulta  (maantie  494).  

Kuva  3.  Maantie  494 Landenvaara-Heinävaara  kulkee Multasärkkien-Likolammen-
kankaan harjujensuojelukoh tee/la. 
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Lehtojensuojeluohjelman  /13/  alueista yleisten teiden lähistöllä ovat  vain 
Syrjäsalmen suppalehto  valtatie  6:n varrefla  ja Kypärävaaran  lehto paikallis-
tien  15553  varrella. Muut ovat niin kaukana yleisistä teistä, ettei tiestö vaiku-
ta niihin. 

Vanhojen metsien suojelukohteista  /43, 44/ tie  halkoo alueen Enon Luhta- 
pohjassa (maantie  5142)  ja  Lieksan Jongunjoella (maantie  524).  Lieksassa 
maantie  522  kulkee lisäksi Cajanderin säästömetsän kautta, joka  on  seutu-
kaavassa suojeltu aarniometsäkohteena. Muualla yleisten teiden vaikutukset 
vanhojen metsien reuna-aluella ovat vähäiset. Vanhojen metsien pirstoutu

-minen  haittaa ellöyhteisöjen välistä muuttoa  ja  hyönteisten geeniperimän 
muuntelua. 

Perinnemaisemien inventointi  on  vielä kesken, mutta useat inventoidut koh-
teet ovat yleisten teiden varsilla. Tämä johtuu osittain inventointitavasta:  osa 

 kohteista  on  etsitty ajamalla merkittävimpiä teitä pitkin  ja  tarkasteltu tienvar-
simaisemassa havaitut luontonsa puolesta kiinnostavat kohteet. Tällainen 
inventointimenetelmä painottaa teiden lähiympäristöjä. Toisaalta vanhimmat 
tiet  on linjattu  yhdistämään asusutuksia, jolloin myös viljelykset  ja hakamaat 

 ovat olleet teiden lähellä. Perinnemaisemat tuovat vaihtelua tiemaisemiin 
metsälaitumineen, ahoineen  ja ketoineen  sekä niitä reunustavine  kivi-  tai nu-
kuaitoineen,  minkä vuoksi myös teiden lähialueiden perinnemaisemien säi-
lyttäminen  on  tärkeätä. 

Luonnonsuojelulain  nojalla suojeltuja  tai  viranomaisen päätöksellä rauhoitet
-tuja yksityismaiden  suojelualueita  ja luonnonmuistomerkkejä  on  yleisten 

teiden varsilla  27 kpl.  Valtaosa niistä  on pienialaisia  kohteita.  

Kuva  4.Maantie  524  kulkee Jongunjoen aarniometsän halki. 
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Yleisten teiden vaikutuspiirissä olevat luontokohteet sijoittuvat enimmäkseen 
alempiasteisten teiden varsille. Valtateiden  tai kantateiden  varsilla koteita  on 

 hyvin vähän.  Vain Sysmäjärvi Outokummussa  ja Syrjäsalmen suppalehto 
 Kiteellä ovat valtateiden varrella. 

Koska suurin  osa luontokohteista  on alempiasteisten  teiden vaikutuspiirissä, 
pienempiä teitä parannettaessa  on  paikallinen ympäristöarvio tarpeen, vaik-
ka  YVA-lainsäädäntö ei sitä vaatisikaan. Pienien luonnonsuojelualueiden  ja 
luonnonmuistomerkkien  säilymisestä  on  huolehdittava, jättämällä niiden ym-
pärille riittävän laaja suojavyöhyke.Tämä  on  tärkeää etenkin pienialaisten 
kohteiden osalta, jotka voidaan helposti ottaa tienparantamisessa 
huomioon. 

Taulukko  3. Erityyppisten luonnonsuojelukohteiden kokonaismäärät  sekä tienvarsi-
kohteiden määrät  ja  osuudet suojelutyypin kohteista. 

Suojelukohdetyyppi 

______________________________ 

Kokonais- 
määrä, 
kpl 

Tienvarsi- 
kohteet, 
kpl  

Tienvarsi - 
kohteiden  
osuus  % 

Kansallis-  ja  luonnonpuistot  4 2 50  

Soidensuojeluohjelman  kohteet  45 9 20  

Lintuvesiensuojeluohjelman kohtet  25 11 44 

Harjujensuojeluohjelman  kohteet  20 10 50  

Koskiensuojelukohteet  4 4 100 

Lehtojensuojeluohjelman  kohteet  26 2 8 

Rantojensuojeluohjelman  kohteet  12 1 <1  

Erityissuojelua  vaativat vesistöt  8 3 38  

Vanhojen metsien suojelukohteet  43 4 9  

Seutukaavojen suojelukohteet  128 31 24  

Yksityismaiden  suojelu kohteet  53 11 20  

Luonnonmuistomerkit  67 16 24  
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3.3  Uhanalaisten eliöiden esiintymispaikat yleisten teiden varsilla 

Uhanalaisten kasvien esiintymispaikoista muutamat ovat yleisten teiden  var- 
sula.  Joensuussa Pielisjoen rannalle Pekkalansillan lähettyville ilmestyi 
uhanalainen juurtokaisla  sillan  rakentamiseen liittyvän ruoppauksen, maan-
kaivuun  ja läjityksen  vaikutuksesta. Luultavasti joen pohjan kaivaminen toi 
esiin lepotilassa olevia siemeniä  tai juurakori  pätkiä, jotka sopivissa olosuh-
teissa läjityksen jälkeen pääsivät itämään  ja  kasvamaan  /4/. 

llomantsissa  maantien  5004 Kuuksenvaara-Leminaho  varrella kasvavat 
uhanalaiset pulskaneilikka  ja kaitaängelmä.  Kontiolandella Aittolampien dyy-
nialueella kasvaa hietaneilikka kantatien  74 pohjoisreunalla. 

Tien  rakentaminen ei yleensä uhkaa eläimistöä, mutta saattaa vaikeuttaa  n  

estää  sen  lisääntymistä  ja pesimistä tutuilla asuinsijoilla.  Erityisesti sammak 
koeläinten kutu-  ja talvehtirnispaikkojen  sekä matelijoiden talvipesien tuhou 

 tummen maanrakennustöiden  yhteydessä samoin kuin kosteikkojen kuiva 
tukset saattavat hävittää paikallisen populaation. 

Uhanalaisista matelijoista  ja sammakkoeläimistä  Pohjois-Karjaiassa tav  a-
taan rupiliskoa. Terhivuon  mukaan mikään niistä ei ole yleisen tien lähettyvil-
lä  /35/. Tien  rakentaminen kuivatuksineen  ja läjityksineen  on  kuitenkin lajin 
potentiaalinen uhka, koska liikenne  ja kosteikkojen kuivatukset  ovat suurim-
pia sammakkoeläin-  ja matelijakantoja  uhkaavia tekijöitä. 

Valkoselkätikka  on  tunnetuin uhanalainen lintu myös Pohjois-Karjalassa. 
Rääkkylän Rasivaarassa rn  antie  482 Tolosenmäki -Liperi-Käsärnä kulkee  
tikka-alueen halki. Yleinen  t  e  sivuaa tikka-alueita useissa kohdissa, joista 
tärkeimpiä ovat Kesälanden Hummovaara, Kiteen Tienristi  ja Sopensuo,  Li-
perin Kuusivalkarna, Rumrr akko  ja Susiaho, utokummun Mineraalisuo, 

 Polvijärven Markkinamäki, Rääkkylän Pohjukka  ja Tohmajärven 
 Kalmutsärkkä. 

Nisäkkäistä uhanalaisin  on saimaan norppa,  jonka pohjoisimmat pesimäalu-
eet ovat Pyhäselällä  /31/. Tiestöstä on  haittaa norpalle etenkin Rääkkylässä, 
jossa rannoille vievät tiet voivat lisätä turhaa liikkumista jäällä pesimäaikaan. 
Vaikka lossista saattaa olla haittaa norpalle, haitta lienee pieni, koska aivan 
lossin lähettyvullä ei ole pesintään soveltuvia alueita. 

Uhanalaisista hyönteisistä teiden lämpimillä  ja  kuivilla penkerillä Pohjois-Kar-
jalassa viihtyvät muurahaissinisiipi  ja palosirkka.  Näiden ainoat esiintymis-
paikat Pohjois-Karjalassa ovat tien  tai  radan  varrella. Muurahaisinisiipeä 
esiintyy Liperissä Kuoringan levähdysalueen lähettyvillä  ja Ylämyllyn  lampi- 
en harjualueilla  valtatien  17  vaikutusalueella. Muurahaissinisiipi  on  riippuvai-
nen isäntäkasvistaan ajuruohosta, minkä tuhoutuminen esimerkiksi kasvilli-
suuden umpeutumisen vuoksi tuhoaisi  koko populaation.  

Uhanalainen etelänpurohopeatäplä suosii kosteita puronvarsia. Perhosta  on 
 tavattu teiden lähialueilla lähinnä Kiteellä Kuukkelissa  ja Kattilavaarassa  se-

kä Tohmajärven Luosojoen varrella. 
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3.4 Kulttu uriym päristät  suhteessa tieverkkoon 

Muinaisjäännäkset 

Jääkausien  jälkeen ihmiset asettuivat asumaan myös Pohjois-Karjalaan, jos-
ta  on  löytöjä kaikilta esihistorian pääkausilta: kivikaudelta  (n 7500-1300 
eKr.), pronssikaudelta (1300-500 eKr)  ja rautakaudelta  (n. 500- eKr.-1300 
jKr.).  Valtaosa löydöistä  on kivikautisia, myöhemmiltä  ajoilta niitä  on vain 

 muutamia  ja  esimerkiksi rautakauden loppupuolen varmat kiinteät muinais-
jäännökset puuttuvat kokonaan  /19, 30!. 

Esihistoriallisena  aikana kalastus  ja  metsästys olivat tärkeimmät elinkeinot  ja 
sen  takia asuinpaikat olivat rannoilla, usein aivan rantahietikolla. Vesistöt  ja 

 vesireitit olivat myös tärkeimpiä liikennereittejä. Useimmiten asuinpaikat si-
jaitsevat loivilla päivänpuoleisilla hiekkarinteillä, kuivilla  ja  lämpimillä paikoil 

 la.  Maan pinnalla niistä ei ole mitään näkyvissä, joten alueilla, joilla maar 
 pinta on  ehyt, niitä  on  miltei mandoton havaita. Asuinpaikat voidaan todet 

niiden jätteiden  ja  merkkien perusteella, joita ihmisen oleskelusta paikalle  on 
 jäänyt. Aikojen kuluessa  on vesistöissä  kuitenkin sattunut muutoksia, joten 

nykyisin asuinpaikat voivat olla kaukanakin vesistöstä. Joillakin paikoilla taas 
vesi  on  nyt korkeammalla kuin ennen niin, että asuinpaikka  on  osittain  tai 
kokonaat  jäänyt  veden alle.  

Nykyisten yleisten teiden varsille sijoittuu melko vähän muinaisjäännöksiä. 
Tämä onkin odotettua, koska muinaisjäännökset sijaitsevat usein muinais-
rannoilla  ja esihistoriallisena  aikana kulkureitteinä ovat olleet vesistöt  ja  talvi- 
aikoina myös suot. Toisaalta kulkureitteinä  on  käytetty myös harjuja, joita 
pitkin vanhat tienpohjat  on  usein linjattu kulkemaan. 

Esihistoriallisia kohteita  on  eniten tien vieressä niillä alueilla, joilla  tie  kulkee 
vesistöä reunustavalla harjulla kuten Rääkkylän Jaamalla (maantie  482)  ja 

 Outokummun Sätöksessä (paikallistie  15680). Mutalan  ja Varaslammen esi
-historialliset asuinpaikat ovat joutuneet tien  alle  Joensuussa kehätien raken-

tamisen yhteydessä. 

Tielinjauksia merkittävämmin  muinaismuistojen säilymiseen vaikuttaa soran- 
otto, koska useimmat muinaiset asuinpaikat sijaitsevat harjujen rinteillä.  So-
ranotolla  onkin tuhottu useita muinaismuistokohteita. 

Vanhimmat kylät  ja  perin nemaisemat 

Vanhimmat kylät lienevät syntyneet vesistöjen rannoille esihistoriallisista 
ajoista periytyneiden kulkureittien myötä. Vakiintunutta  ranta-asutusta oli 
vuonna  1500 llomantsissa, Kiteeltä  ja Jänisjoen  reitin latvoilla Kiihtelysvaa-
ran, Enon  ja Tuupovaaran  rajamailla. Pohjoisimmat mainitut kylät ovat Liek-
sa, Viensuu  ja Pielissalo, läntisimmät Liperin Viiniranta,  Polvijärven Sotkuma 

 ja  Outokummun Lappala  /12, 28/. 

Pohjoiskarjalaisesta kulttuurimaisemasta  tunnetaan paremmin vaarakylät, 
jotka ovat sijoittuneet ylimmän jääkauden jälkeisen rantaviivan yläpuolelle, 
missä maaperä  on viljavaa  ja hallatonta. 
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Kuva  7. Raatevaaran-Hyypiän paikailistie 15612  noudattaa vanhaa linjausta. 

Tyyppiesimerkkeinä  ovat llomantsin vaarakylät, Tuupovaaran Kovero, Kiih-
telysvaaran kirkonkylä, Heinävaara, Hyypiävaara, Raatevaara  ja  Kontiolah-
den Selkie. Vanhimmat vaarakylät ovat vesistöjen tuntumassa kuten esimer -
kiksi llomantsin  Sonkaja  /25,28/. Vanhimmissa  kylissä säilyneet vanhat  tie-
linjaukset  kulkevat pienipiirteisesti maiseman muotoja noudatellen kuten esi-
merkiksi maantie  510  Alavi-Jakokoski,  Heinävaaran paikallistie  15624,  Viini-
järven-Kontkalan paikallistie  15669  ja Raatevaaran-Hyypiän paikallistie 

 15612.  

Kylien rinnalla  on  aina ollut yksittäistaloja, vaikka kyläasutus onkin ollut ylei-
sempää. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat valtakunnallisestikin merkittävät 
Äyhkyrin pihapiiri Juuassa  ja Murtovaara  Valtimolla  /32/.  

Varhaisin viljelysmuoto alueella  on kaskiviljely 1500-luvulta alkaen. Pääosa 
pohjoiskarjalaisista kylistä onkin peräisin  1500-ja  1600-luvuilta. Kylää pitivät 
koossa kaskitalouden aitaussäännöt. Niiden mukaan kylän lähiympäristö oU 
laidunmaata, jossa kaskea viljelevän oli aidattava viljelyksennsä.  Sen  sijaan 
takamaalla ei kaskia aidattu. Kaskitalous  ja  siihen liittyvä karjanhoito synnyt-
tivät ensimmäiset perinnemaisemat, joiden jäänteet  on  nähtävissä vielä koi-
vuvaltaisina metsinä. Varmonniemen kaskikoivikko Kesälandella  on  tiettä-
västi Pohjois-Karjalan suurin yhtenäinen jäljellä oleva kaskialue. Kaskeami-
sen yhteydessä muodostuivat polut  ja urat,  jotka kulkivat kylän laidunmaiden 
vieritse kaskialueille  ja takamaille.  Monet kulkureitit  ja paikallistiet  lienevät 
syntyneet kasikulttuurin vaikutuksesta. 

Kaskikulttuuriin  liittyvät kaskiviljelyn jälkeen tapahtunut säännöllinen niitto  ja 
Iaidunnus  ovat luoneet ahoiksi kutsuttuja tuoreita niittyjä.  Kolin kaskiahot 
(Mustanniityt, Mäkränpelto, Ikolanaho ja Havukka -aho) ovat merkittävimpiä 
kaskiahoja Pohjois-Karjalassa  /1,18!. Kaskiperinteen  mukaisten alueiden  in-
ventointi on  alueella vielä kesken. 
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1600-luku 

Vuoden  1617 Stolbovan  rauhassa Käkisalmen lääni liitettiin Ruotsiin.  Osa 
 karjalaisesta kantaväestöä muutti Venäjälle Tverin kuvernementtiin savolais-

ten muuttaessa tilalle.  1600-luvun puolivälissä Käkisalmen lääni lahjoitettiin 
kreivi-  tai vapaaherrakunniksi tai  myytiin rälssimaaksi. Kunkin rälssitilan kes-
kukseksi perustettiin hovi  tai hovileiri. Pielisjärvi  siirtyi Pietari Brahelle, joka 
perusti Brahean eli Lieksan kaupungin Lieksanjoen suulle vuonna  1653. 

1680-luvulla läänitykset peruutettiin takaisin kruunulle, mutta vuonna  1684 
 alueet luovutettiin veronvuokraajille, jotka saivat periä  verot  vuokra-alueensa 

talonpojilta kiinteää vuosivuokraa vastaan. 

Vaikka  1600-luku oli pääosin luontaistalouden aikaa, tavaranvaihto kehittyi 
 ja  ihmiset liikkuivat paljon sekä omasta että esivallan tandosta. Tärkeimpiä 

liikenneväyliä olivat edelleen vesireitit. Perinteinen Pohjantie kulki Laatokalta 
Uukuniemen, Puhoksen  ja Pielisjoen  kautta ylös Pieliselle  ja  sieltä Valtimon 
reittiä Maanselälle  ja  edelleen Oulujoen vesistöön  tai  Lieksan reittiä pitkin 
Vienaan. Tähän pääreittiin liittyivät paikalliset väylät venesatamineen. 

Maantieliikennettä  tarvittiin virallisissa yhteyksissä, jotta virkamiehet,  veron-
vuokraajat ja  papisto pääsivät toimittamaan tehtäviään. Vuosisadan puolivä-
lissä kulki ainakin jonkinlaisia maanteitä Sortavalasta Suistamon kautta  Kor-
piselälle ja  sieltä edelleen llomantsiin, josta  tie  kääntyi länteen Luhtapoh

-jaan. Kiteelle ja Suorlandelle  tuli maantie etelästä,  ja  sieltä lienee ollut jatko- 
kin Rääkkylään.  Vuonna  1689 liperiläisiä  velvoitettiin tientekoon Seliltä  Mön- 
niin  ja  edelleen Enon puolelle Nesterinsaareen. Liperissä kulki ainakin pai-
kallistie nykyisestä kirkonkylästä Taipaleeseen. Luultavasti Käsämässä  lieu- 
ra  erosi Jaamankankaalle  ja  sieltä edelleen Kontiolandelle.  /29, 36/  

Hyödyn aikakausi 

Pohjan  sodan ja  Uudenkaupungin rauhan jälkeen vuonna  1721  olosuhteet 
muuttuivat Pohjois-Karjalassa monin tavoin, kun veronvuokraajien herruus 
lakkasi. Alkoi hyödyn aikakausi, kun uudet virkamiehet  ja  papisto toteuttivat 
useita uudistuksia. 

Rehuntuotantoa  varten raivattiin soita heinämaaksi  ja  laskettiin matalarantai
-sia  järviä. Ensimmäisenä järvenlaskuun ryhtyi enolainen  Lauri  Nuutinen las-

kemalla Alimmaista Sarvinkijärveä vuonna  1743.  Suurin järvenlasku tapahtui 
 1859,  jolloin Höytiäisen  pinta  laski  9,5 m  ja vesijättöä  syntyi tuhansia hehtaa-

reja. Järvien laskujen vaikutuksesta ovat syntyneet muun muassa Sarvingin 
viljelysaukeat, Polvijärven eteläosan viljavat pellot, Kiteenjärven kulttuurimai-
sema  ja Höytiäisen suurhiekat. 

Kruununvouti Walleniuksen  aikana kehitettiin maantieliikennettä, kun entisiä 
ratsupolkuja rakennettiin maanteiksi. Viranomaisten ohella maanmittarit tar -
vitsivat teitä isojakotoimitusten vuoksi. Kuopiosta rakennettiin maantie Toh-
majärvelle  1780-luvulla  /27/.  Tästä Karjalan päätiestä haarautui sivuteitä 
maakunnan kaikkiin pitäjiin. 
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Vuoden  1766  ohjeen mukaan tiet oli rakennettava jakamattomien  maiden 
 kautta  ja  vältettävä peltoja  ja  niittyjä.  Sen  mukaan tiet johdettiin usein pitkin 

metsä- eli takamaita, joista ei tarvinnut maksaa korvausta. 

Vornan  tie  rakennettiin pikkuvihan aikana  1742-1743  venäläisten käskystä. 
 Tie  suuntautui Tohmajärveltä Koveron kautta Enoon, Pielisjoen yli Kaltimon 

Niskaan, edelleen Ahveniselle  ja  Pilpasen  ja  Vornan  kautta Lieksaan, jonne 
 tie  saatiin rakennettua ennen Turun rauhan solmimista  1743.  Vornan  mu

-seotie  on  osa  tätä tietä. 
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Teollistuminen  1800-luvulla 

Autonomian ajan alussa sahatavaran  ja  teollisuustuotteiden kysyntä kasvoi. 
Luonnonvarojen kysynnän, jalostuksen  ja  kaupan lisäännyttyä liikennettä  ja 
liikenneverkkoa  täytyi kehittää. Itä-Suomen liikenneolot paranivat vuonna 

 1856,  kun Saimaan kanava avattiin. Pielisjoen kanavoinnin  (1874-1 883)  jäl-
keen laivalla voitiin kulkea Joensuusta pohjoiseen aina Nurmekseen saakka. 
Pielisjoen reitin merkittävimmät kanavat (Utra, Häihä, Paihola, Kuuma, Saa-
paskoski  ja Jakokoski)  avattiin vuonna  1879. Kanavarakenteet  jäivät pian 
ahtaiksi,  ja  niitä uusittiinkin  jo  1900-luvun alussa. Jakokoskella  on  kanava- 
museo, joka muodostaa täydellisen kanavakokonaisuuden, johon kuuluu ka-
navanhoitajan asunto  ja talousrakennuksia.  

Vuonna  1894  saatiin Karjalan  rata  Joensuuhun asti. Värtsilän rautateollisuu
-den  ylläpitämiseksi  rata  vedettiin Värtsilän kautta. Rataa jatkettiin pohjoi-

seen  1909-1911.  Vanhoista asemarakennuksista ovat säilyneet Niittylanden, 
Joensuun, Uimaharjun,  Kelvän,  Lieksan, Tiensuun, Tohmajärven  ja Viinijär

-yen  asemat. 

Kanavien rakentaminen  ja  rautateiden  tulo vähensivät hevosliikenneteiden 
 merkitystä rahtiliikenteessä  ja  pitkän  matkan  liikenteessä. Suurin tienhanke 

vuosisadan alussa oli  Eno-llomantsi  tien rakentaminen.  1820-luvulla raken-
netiin maantie Nurmeksesta Kaaville. Pielisjärven länsipuolen yhteydet para-
nivat  1830-luvulla, kun Nurmeksen  ja  Kontiolanden välille raivattiin  tie. Kato- 
vuosien jälkeen teitä rakennetun hätäaputöinä kuten esimerkiksi Polvijämvelta 
Kaaville vievä  tie /36/. 

Ruukkien  perustaminen  ja  lisääntynyt sahatavaran kysyntä kasvattivat 
maanteiden merkitystä. Teollisuuden tarpeisiin rakennettiin Korpiselän -Värt-
silän ruukkitie ja Ilomanstin Luutalandelta Kaustajärven  kautta Värstilään 
johtava  tie,  jotka yhtyivät Korpiselän  ja Ilomanstin kyläteihin. 

Kuva  9. Kenraalinkylan  maantien  5006 kaksiaukkoinen kivirumpu. 
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Teitä rakennettaessa pyrittiin kiertämään korkeat mäet  ja jyrkänteet  sekä 
välttämään suuria nousuja, joilla kaltevuus oli yli  1:10.  Vuosien  1913  ja  1917 

 ohjeiden mukaan teitä suunniltaessa oli aluksi tutkittava kylät, talot, vesistö-
jen ylitykset,  solat ym.  kohdat, joista  tie  oli parhaiten johdettava. Korkeita 
mäkiä väItettiin edelleen  ja mäkisessä  maastossa oli käytettävä hyväksi  kor-
keussuhteita  /36/.  Sen  vuoksi tämän ajan tiet sopivat vielä hyvin 
maisemaan. 

Teollistumisen aikana keskukset alkoivat vetää yhä enemmän väkeä. Kunta- 
keskukset kasvoivat myös kunnallishallinnon kehityksen vaikutuksesta. 
Maakaupan vapauduttua  1850-luvulla kauppoja syntyi muuallekin kuin 
kaupunkeihin. 

Itsenäisyyden  alkuvuodet  

Itsenäisyyden alkuvuosina Pohjois-Karjala kehittyi nopeasti. Astutuslakien 
avulla tilaton väestö asutettiin, kun  valtio  osti suurtiloja  ja  jakoi ne asutusti-
loiksi. Maakunnan kannalta oli merkittävää Outokummun kaivosten toimin-
nan tehostuminen, kun rautatie valmistui  1926.  Kaivos kasvatti ympärillen 
yhdyskunnan, kun yhtiö rakensi itselleen toimitiloja  ja  työntekijöilleen 
asuntoja. 

Pohjois-Suomen  ja  Karjalan maantiekomitean ehdotusten mukaisesti uusia 
teitä rakennettiin  1920-  ja  1930-luvuilla Valtimolle, Nurmekseen, Pielisjärvel

-le, Enoon, llomantsiin, Tuupovaaraan  ja Värtsilään. 

Öllölästä Tuupovaaran  kautta Koveroon kulkevaa tietä parannettiin vuosina 
 1925-1929.  Vanhan Huhtilampi-Lastujärvi maantien varrella  on  yhä nähtä-

vissä Haarajoen teräsbetoninen ulokepalkkisilta, joka valmistui vuonna  1926 
/27/. Se on  tyypiltään harvinainen teräsbetoninen ulokepaikkisilta. Silta kuu-
luu valtakunnalliseen tiemuseoon. 

Kuva  10. Haarajoen  silta  on  läänin ainoa museosilta. 
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Sota-aika 

Syksyllä  1939  alkanut  sota-aika vaikutti Pohjois-Karjalaan välittömästi neu-
vostojoukkojen ylitettyä rajan llomantsissa  ja  Lieksassa. Rintama saatiin  va-
kiinnutettua llomantsissa Oinassalmelle ja Kailioniemeen,  Lieksassa Viisikon 
linjalle  ja  pohjoisempana Nurmijärvelle. Talvisodan jälkeen aloitettiin SaIpa-
linjan rakentaminen. Onttolan saipa-asema onkin valtakunnallisesti  ja  Enon 
Harpatinlanden tankkiesteet maakunnallisisesti merkittäviä kulttuurihistorialli-
sia kohteita. 

Sotateollisuuden  käyttämää molybdeenia louhittiin  1937-1947  Lieksan  Mä-
täsvaarassa,  jolloin  sinne  nopeasti kohosi kaivoskylä  /27/. Se on  säilyttänyt 
näihin päiviin asti alkuperäisen ilmeensä. Mätäsvaarassa kulkevat maantiet 

 526  ja  5261. 

Rajamaakuntana  Pohjois-Karjalassa  on  runsaasti sotahistoriallisia kohteita, 
jotka luetaan muinaismuistolain piiriin. Näistä suurin  osa  sijaitsee teiden tun-
tumassa, koska teitä pitkin  on  ollut helppoa kulkea taistelutilanteessa. Huol-
tojoukkoja varten rakennettiin myös uusia tieyhteyksiä. Etenkin Lieksassa  ja 
llomantsissa  on  useiden teiden varsilla toiseen maailmansotaan liittyviä tais-
telukohteita  ja  rakenteita. Eniten sotahistoriallisia kohteita  on  maanteiden 

 522, 524, 5004  ja  5241  varrella. Koska kaikkia sotahistoriallisia kohteita ei 
voida säilyttää, museovirasto inventoi kohteita  ja  niistä valitaan säilytettävät 
kohteet. Kaikki kohteet ovat kuitenkin paikallisesti merkittäviä, minkä vuoksi 
niitä ei tulisi vaurioittaa tien rakentamisella,  jos  se  voidaan välttää. 

Sotien jälkeinen  asutustoiminta  ja  jälleenrakennuskausi 

Vaara-asutus  on  säilyttänyt valta-asemansa, vaikka toisen maailmansodan 
jälkeen alueelle syntyi myös alavaa suoasutusta. Sotien jälkeinen jälleenra-
kentaminen muutti siten myös pohjoiskarjalaista maisemaa. 

Tyypillistä asutustoiminnalle oli kylän syntyminen kauas saloille  ja  teiden 
suora linjaus. Sotien jälkeinen tieverkko oli huonossa kunnossa. Samaan 
aikaan ajoneuvokanta alkoi kasvaa  ja  niiden keskipaino kohota. Kasvavaa 
autoliikennettä varten tiet tehtiin suuntauksiltaan suoriksi  ja  väitettiin 
kaarteita. 

Talot olivat tyyppitaloja. Perinteisen asutusmallinsa  ja tiestönsä  hyvin säilyt-
täneitä kyliä ovat  mm. Juuan Timovaaran  Mutka, Kontiolanden Jukajoki, 
Lieksan Egyptinkorpi, Tohmajärven Sikosuo  ja Valtimon Rasimäki.  Näistä 
Valtimon Rasimäki  on  valtakunnallisestikin merkittävä siirtokarjalaiskylä. 

Kirkonkylien  kaupungistuminen 

Asutuksen rakenne  ja  rakennustapa muuttuivat  1960-  ja  1970-luvulla, jolloin 
maaseudulta muutti suuria väestömääriä kaupunki-  ja kuntakeskuksiin.  Sil-
loin kirkonkyliln ilmestyivät ensimmäiset kerrostalot, rivitalot  ja  pelloille syn-
tyneet omakotialueet tasakattoisine tiilitaloineen. Uusimmat asuinlähiöt (Ylä- 
mylly, Lehmo Reijola) ovat syntyneet vasta  1960-luvun jälkeen Joensuun 
lähistölle. 
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Kuva  11. Rasimäen paikallistie 15945  kulkee ajalleen tyypillisesti suoraan, mutta 
maisemaan sopeutuen. 

Kirkot, koulut, virkatalot, myllyt, meijerit, kunnantalot, vanhainkodit  ja seu-
raintalot  edustavat maaseudun julkisten rakennusten perinnettä. Niiden si-
jaintipaikka  on  ollut usein arvoasemaa korostava.  

1 980-luvulla rakennettiin uusia pankki-, kauppa-  ja huoltamorakennuksia  se-
kä kunnan julkisia rakennuksia kuten kunnantaloja, liikuntahalleja, kulttuuri-
keskuksia. Näiden rakentamisessa usein unohdettiin kirkonkylän mittakaava 

 ja  ympäröivät rakennukset, kuten vanhojen kirkkoympäristöjen arvo, mitta-
kaava  ja  harmonia. Kirkonkylien omaleimaisuus  ja  paikan luonne unohtuivat. 
Nyt ne pitäisi löytää uudelleen  ja  tuoda esiin niin, että paikan  historia  näkyy 
ympäristössä. Sama koskee myös muuta maaseuturakentamista etenkin 
pienissä kylissä, joissa kaupunkimaiset tyyppitalot  ja  valkoiset tiilitalot pu-
leerattuine pihoineen  ja  raja-aitoineen  tuntuvat vierailta.  

1960-  ja  1970-luvuilla tiet suunniteltiin jouheviksi  ja kaareviksi.  Tiet linjattiin 
kauas asutuksesta. Kuntakeskustoissa tiet suunniteltiin maantien normein, 
minkä vuoksi tuon ajan taajamatiet erottuvat hyvin.  

1980-luvun vaihteessa tieden suunnittelun vaikutti ratkaisevasti pyrkimys 
massatasapainoon, minkä vuoksi teillä  on  usein runsaasti leikkauksia  ja 
penkereitä. Pääteillä  suunnittelun vaikutti liikennöitävyyden korostaminen. 
Leveät, hyvät ohitusnäkemät omaavat tiet ovat jälleen hyviä. 

Valtakunnalliset kulttuuriympäristät suhteessa tieverkkoon 

Suurin  osa  valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista kohteista  on 
 kyliä  /27/.  Valtakunnallisesti arvokkaita kyliä ovat Enossa Sarvinki; Ilomant-

sissa  Sonkaja, Kirvesvaara, Hakovaara, Nehvo, Hattuvaara, Möhkö, Mekri
-järvi  ja Maukkula; Juuassa Juuan  kirkonkylän vanha keskusta, Länsi-Vuokon 
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Heinävaaran kylä  ja  Paalasmaan saariasutus; Kesälandella Totkunniemi  ja 
Hummovaara;  Kiihtelysvaaralla Huhtilampi, Heinävaara, Hyypiä  ja Raate

-vaara; Kiteellä Kiteenlahti  ja Puhoksen  kylä; Kontiolandella Lehtoi, Selkie  ja 
Mönni;  Lieksassa Mätäsvaara; Nurmeksessa Ylikylä, Nurmeksen vanha 
keskusta  ja Mujejärven  alue; Pyhäselässä Mulon kumparekylä; Tohmajärvel

-lä Saario, Kemie  ja Onkamon Kannas; Tuupovaarassa Kovero ja  Saarivaa-
ra; Valtimossa Karhunpää, Rasimäki, Ylä-Valtimo  ja Valtimon  kirkonkylä se-
kä Värtsilässä Uudenkylän jokivarsiasutus. 

Kaikilla näillä kylillä kulkee yleisiä teitä, koska kylä ei voi elää irrallisena saa-
rekkeena yhteiskunnassa, vaan sieltä täytyy olla yhteydet muualle. Suurin 

 osa kyläteistä  on alempiasteista sorapäällysteistä  tiestöä, joka sopeutuu hy-
vin maisemaan. Osalla alueista tiestö  on  oleellinen  osa kylämaisemaa  kuten 
esimerkiksi Heinävaaralla, Lehtoissa, Selkiellä, Mönnissä  ja Onkamon 

 Kannaksella. 

Kylätasolla  maiseman arvottaminen menettää merkityksensä, koska asuk- 
kaitten kannalta oman maiseman tulisi olla asujalleen arvokasta. Kaikkiin ko- 
konaisuutena hyvin säilyneisiin kyläalueisiin tulisikin siten suhtaua pieteetilla. 

Rakennushistorialliset  kohteet sijaitsevat yleensä lähellä teitä. Erityisesti 
kirkkojen  ja  muiden julkisten rakennusten sijainti noudattelee tiestöä. Valta-
kunnallisesti arvokkaita kirkkoympäristöjä ovat Enon, llomantsin, Kiihtelys-
vaaran, Kiteen, Lieksan, Rääkkylän  ja Tohmajärven kirkkomaisemat.  Teiden 
tehtävänä  olikin  aikoinaan yhdistää eri pitäjät  ja  kirkot toisiinsa,  ja  saattaa 
siten  koko  valtakunta kruunun valtaan  ja  käännyttää kristinuskoon. 

Koska hovit liittyvät oleellisesti Pohjois-Karjalan historiaan, monet niistä  on 
 suojeltu myös kaavoituksella. Valtakunnallisesti merkittäviä hoveja Pohjois- 

Karjalassa ovat Mäntyniemen hovi Kesälandella, Lamminniemen Simanan-
niemen hovit Liperissä, Voiniemen hovi Rääkkylässä  ja Jouhkolan  hovi Toh-
majärvellä. Ne ovat nähtävissä yleisiltä teiltä ympäristöään arvokkaampina 
rakennuksina, joita useissa tapauksissa ympäröi puistomainen alue. 

Vuosisadan vaihteen kanava-  ja rautatierakentamiseen  liittyvät valtakunnalli-
set kohteet ovat lähellä yleisiä teitä (Saapaskosken kanava  ja Uimaharjun 

 rautatieasema Enossa, Utran kanava Joensuussa, Jakokosken  ja Höytiäisen 
 kanavat Kontiolandella, Lieksan  ja Kelvän  rautatieasemat Lieksassa, Viini- 

järven rautatieasema Liperissä, Niittylanden rautatieasema Pyhäselässä  ja 
Tohmajärven  rautatieasema). Rautatieasemille  ja seisakkeille  vievät tiet ovat 
yleensä yleisiä teitä. Tiet sopeutuvat tällä hetkellä maisemaan. 

Pohjois-Karjalan teollistumiseen liittyvät Möhkön ruukinalue llomantsissa, 
Utran teollisuusalue  ja  Penttilän saha Joensuussa, Puhoksen teollisuusalue 
Kiteellä, Pankakosken ruukialue Lieksassa, Kuokkastenkoski Nurmeksessa 

 ja  vanha kaivosalue Outokummussa, joilla kaikilla kulkee yleisiä teitä. Mätäs-
vaara Lieksassa liittyy  sota-aikana toimineeseen molybdeenikaivokseen. 

Valtakunnallisesti arvokkaita teitä ovat Vornan museotie, vanha Tohmajär
-yen tie Heinävaaralta Mönniin  eli nykyinen maantie  510  Alavi-Jakokoski) ja 

 Karjalan valtatie Onkamosta Tohmajärvelle eli nykyinen Onkamon-Sintsin 
paikallistie  15583  ja  maantie  490 Onkamosta Tohmajärvelle. 
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Kuva  12.  Valtakunnalliset kulttuuriympäristöt, maisema-alueet  ja kansallismaisemat. 



36 	Liikenneympäristän  tila Pohjois-Karjalassa  -  Luonto  ja  kulttuuriympäristä  

TIESTÖN  JA  YMPÄRISTÖN SUHDE POHJOIS-KARJALASSA 

Läänin nykyisten  valtateiden  varsilla  on  varsin  vähän kulttuurihistoriallisia 
kohteita, koska tiet ovat pääosin sotien jälkeen rakennettuja. Valtakunnalli-
sesti arvokkaita kohteita ei  valtateiden  varsilla ole ollenkaan.  Kantateiden 

 vaikutuspiirissä ovat  vain  Puhoksen  alue  (kantatie  71),  Uimaharjun  rautatie-
asema ympäristöineen  (kantatie  73),  Lieksan  kirkkosaari  ja  kulttuurimaisema 

 (kantatie  73)  sekä Nurmeksen vanha keskusta  (kantatiet  73  ja  75).  

Kulttuurihistorialliset ympäristöt  ja  rakennukset sijaitsevat nykyisin lähinnä 
 alempiasteisen  tieverkon varrella, joka  on  aiemmin ollut läänin  päätie

-verkkoa. 

Taulukko  4.  Kulttuuriympäristökohteiden  määrät  ja  tien varsikohteiden osuudet (%). 

Kohdetyyppi  Kohteiden Tienvarsi- Tienvarsi- 
kokonais-  kohteet kohteiden 
määrä osuus 

______________________ ______ ______ (%) 

Esihistorialliset muinaisjäännökset  175 44 25  

Ortodoksikalmistot ym.  50 18 36  

Valtakunnalliset  kulttuuriympäristöt  60 47 78  

Valtakunnalliset maisema-alueet  12 12 100  

Valtakunnallinen 	maisemanähtävyys  1 1 100  
(Koli)  _________ _________ _________  
Seutukaavojen rakennus-  ja  maiseman-  59 41 69  
suoj&uvaraukset _________ _________ _________ 
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4  TOIMENPIDE-EHDOTUS  

4.1  Teiden  lähialueiden ongelmakohteetja  niiden parantaminen 

Teiden aiheuttamat välittömät ongelmat ovat Pohjois-Karjalassa melko pie-
niä. Tarvittavat korjaavat toimenpiteet liittyvät lähinnä maisemakuvan paran-
tamiseen  ja tieympäristön  viimeistelyyn. Vaikka  tie  aikoo useissa kohdin  val-
takunnaiiisen  suojelualueen  tai kulttuuriympäristön,  tarve tien siirtämiseen, 
rakenteen muuttamiseen  tai  hoidon parantamiseen  on  pieni. Uusia teitä ra-
kennettaessa  tai  teitä parannettaessa  on  kuitenkin erityisesti mietittävä toi-
menpiteitä, joilla alueille suuntautuvaa ekologista  tai  maisemallista haittaa 
voidaan vähentää. 

Muutokset kosteus-  ja  vesistäolosuhteissa  

Teiden lähialueiden luonnontaloudelliset ongelmat voidaan peruspiirteiltään 
jakaa kahteen luokkaan: vettymisestä  tai kuivumisesta  aiheutuviin ongelmiin. 
Yleisesti ottaen tienrakentaminen aiheuttaa lähialueiden kuivumista. Kuivu-
misesta  on  haittaa etenkin kosteutta vaativille kasveille  ja  eläimille.  Tien  ra-
kentamisen aiheuttamia kuivumisia  on  havaittavissa etenkin tienvarsisoiden 
reu na-al uei I la. 

Tien  rakentamisen vesistövaikutuksia ovat samentumiset  ja virtauksien  muu-
tokset. Etenkin pienvesien osalta virtausmuutosten vaikutukset voivat olla 
hyvinkin merkittäviä. Purot, lähteet  ja  pienet  lammet  ovat hyvin herkkiä ym-
päristön muutoksille, minkä vuoksi tien sijoittamisessa niiden lähettyville  on 

 oltava erityisen varovainen. Valitettavasti useita läheikköjä, kosteikkoja  ja 
 pieniä lampia  on  täytetty maamassoilla, koska niitä  on  pidetty joutoalueina, 

joille  on  ollut helppo läjittää ylijäämämaata.  
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Kuva  13.  Maantie  5053  kulkee  Ruosmanlammen  poikki.  
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Esimerkiksi maantien  490  Onkamo-Niirala oikaisemisen yhteydessä  on  täy-
tetty Hutunsilmänä tunnettu lähteikkö. Nurmeksessa kantatien  75  parantami-
sen yhteydessä  on  Kruununlähteen virtauspaikkaa  siirretty, koska varsinai-
nen lähde  on  jäänyt tierakenteeseen. Lähteestä  on  rakennettu ylivuotoputki 

 rum  puun. 

Suositus:  Tien kuivattavaa  vaikutusta  on  vältettävä erityisesti soidensuo-
jelualueilla  ja lehtoalueilla.  Tulevista parannuskohteista Novik-
ka-Kuusjärven paikallistiellä  15741  tien kuivatuksen sijasta  on 

 harkittava tien nostoa matalalle penkereelle Enon Kuusojan 
lähteikön kohdalla. Samoin Ko/in tiehankkeiden yhteydessä 
välillä Ahmovaara -Loma-Koli  tulee Savijärven suoalueen ylityk-
sen  vaikutuksia arvioida.  Tien  parantaminen ei saa muuttaa 

 veden virtausta  salmessa. 

Pienvesissä  eniten muutoksia aiheuttanevat läjitykset lähde-  tai 
puroalueille. Läjitys  paikka tulisikin valita nykyistä huolellisem-
min. Purojen varsille tulee jättää riittävän laajat suojavyöhyk-
keet, jotteivät läjitysalueen eroosion yhteydessä valuvat maa- 
massat muuta puroa. Suoja vyöhykkeen määrittelyssä voidaan 
käyttää samoja periaatteita kuin maatalouden suoja vyöhykkei-
den perus tamisessa. Jyrkillä alueilla ei puron lähettyville tule 
läjittää ollenkaan. 

Haitat eläimistölle 

Eläinten  ja  autojen yhteentörmäyksiä voidaan vähentää lisäämällä tienpien-
tareen näkyvyyttä. Teillä tapahtuvien lintukuolemien  ja hirvikolareiden  vä-
hentämiseksi  on  edullista raivata tiealue vapaaksi pensaista. Toisaalta useil-
la linnustokohteilla tienvarsien raivaamista näkymien avaamiseksi tulisi vält-
tää, koska tiheät pensaikot ovat monien lintulajien elinalueita. Pensaikot es-
tävät myös näkymiä lintualueille  ja  siten osaltaan saattavat vähentää 
häirintää. 

Koska lintujen liikennekuolemia tapahtuu uusilla teillä eniten muutaman en-
simmäisen kuukauden aikana tien liikenteelle avaamisen jälkeen, olisi liiken-
ne uudella tiellä aloitettava loppusyksyllä  tai  alkutalvesta. 

Eläinten luontaisten vaellusreittien turvaamiseksi liikennerakentamisessa tu-
lisi jättää viherreittejä eli ns. ekologisia käytäviä. Tällöin vähennettäisiin 
myös hirvikolarien määrää  ja  muidenkin eläinten liikennekuolemia. Ekologis-
ten käytävien merkitys  on  suurin rakennetuilla alueilla. 

Pieneläinten  ja  etenkin matelijoiden liikkumista voidaan helpottaa rakenta-
malla teille ns. sammakkotunneleita.Tunneleiden rakentaminen  on  perustel-
tua  vain  paikoissa, joissa tienylitys  on  vakiintunutta  ja  monivuotista.  Jos  ku-
tupaikka  joudutaan hävittämään tienrakentamisen yhteydessä, tulisi harkita 
uuden kaivamista johonkin läheisyyteen. Yleisesti kosteikkojen suojelu hyö-
dyttää myös sammakoita. 
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Suositus: Pohjois-Karjalan  lint utieteellisen  yhdistyksen ehdotuksen mu-
kaisesti Kontiolanden Likolammelle, Liperin Härkinlammelle, 
Kiihtelysvaaran Valkealammelle  ja  Polvijärven Nisäjärvelle tu-
lee tien varteen kasvattaa suoja puusto näkösuojaksi lammille. 
Puuston kasvattaminen vähentäisi myös linnuille aihe utuvaa 
häirintää, kun autojen pysähtyminen  ja  ihmisten liikkuminen 
alueilla vähenisi. 

Lintuharrastajia varten tulee rakentaa pysäköimis paikka  tai le-
vike  Rääkkylän Ruokosalmelle. 

Pohjois-Karjalassa ei  tullut  esiin pieneläinten alikulkutunnelei
-den  tarvetta. Enossa, Kiteellä, Lieksan Kelvässä  ja Värtsilässä 

 uusien teiden rakentamisessa  on  selvitettävä uhanalaisen rupi-
liskon esiintyminen lammikoissa, jottei tiehankeen yhteydessä 
vaikuteta haitallisesti rupiliskon elinolosuhteisiin. 

Kasvillisuus-  ja maisemahaitat 

Tielinjan  avaamisen kasvillisuushaittoja voidaan vähentää esimerkiksi siten, 
ettei ylijäämämassoja läjitetä kasvillisuudeltaan aroille alueille eikä tietä linja- 
ta arvokkaille kasvillisuusalueille. Tieluiskien kasvillisuusistutuksissa  voidaan 
suosia alkuperäistä luonnonlajistoa koristepensaiden  ja nurmien  sijasta. So-
pivien luonnonkasvien käyttö tiemaiseman vihreytyksessä  ja luiskien  sitomi-
sessa sovittaa tien paremmin ympäristöönsä. Samalla vähennetään kulttuu-
riperäisten lajien tunkeutumista tietä reunustavaan kasvillisuuteen. 

Maisemahaittoja  on  aiheutunut viimeistelemättömästä maa-ainestenotosta, 
läjityksestä, leikkauksista  ja pengerryksistä.Tieleikkaukset  voidaan sovittaa 
paremmin ympäröivään maisemaan muotoilemalla leikkaus hyvin  ja pyristä-
mällä reunoja  sekä suosimalla vihreytyksessä alueella luontaisesti kasvavia 
lajeja. Maisemoimattomia leikkauksia  on  runsaasti etenkin pientiestön varrel-
la. Vanhojen leikkauksien ongelmana  on  muotoilun puute, jolloin kasvillisuu-
den kasvamisen jälkeenkin alueet erottuvat ympäröivästä maisemasta. Kos-
ka helakanvihreä ruoho ei sovellu kaikkialle, tulisi kehittää myös kuivien 
kankaiden  ja ketojen kasvillisuustyyppejä  leikkausten maisemointiin. 

Korkeissa kallioleikkauksissa voidaan käyttää porrastettua leikkausta, mikä 
vähentää myös sortumavaaraa. Porrastamalla tiemaisemalle saadaan optis-
ta avaruutta  ja luonnollisuutta,  kun leikkaukset saadaan muistuttamaan luon-
nollisia kalliorinteitä. 

Suositus: Nykyisistä tien parannuskohteista välillä Juuka-Aronsalmi läji-
tysalueet tulee muotoilla  ja maisemoida  ympäristöön sopeutu-
viksi. 

Maa-ainesten oton aiheuttamia laajoja maisema vaurioita tulee 
kunnostaa Valtimolla valtatien  18  ympäristössä  ja  Lieksassa 
maantie  522 llomantsi-Lieksa tien varrella. 

Ainakin valtakunnallisesti arvokkaalla  Huh tilammen  maisema- 
alueella kallioleikkausta tulisi viimeistellä. Alue sopisi 
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valtakunnalliseksi kokeiluprojektiksi, jossa kokeiltaisiin eri kivik-
kokas ylen  soveltuvuutta maisemointiin.  

Kan tatiellä 74  Joensuusta I/oman tsiin  on  useita kapeita pysty-
suoria kallioleikkauksia, joiden avartamisen  ja porrastamisen 

 taloudellisia mandollisuuksia olisi aiheellista tutkia. 

Pienipiirteisessä viljelys-  tai  kylämaisemassa maisemahaittoja  ovat aiheutta-
neet myös tieojien perkaukset, kun ojien perkuujätteet  on  siirretty ojan reu-
naan ojamaavalliksi. Kun näin  on  tehty useita kertoja peräkkäin tien viereen 
syntyy kapea kumpare, joka erottaa tien muusta ympäristöstä. Maisemalli-
sen ongelman lisäksi kumpareet aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmat 
liittymien näkyvyyden pienetessä kesällä kasvillisuuden  ja  talvella aurauski-
nosten vuoksi. 

Suositus:  Ojamaavalleja tulee leikata matalammiksi viljelyalueilla  ja ar-
vokkailla kyläalueilla  sekä liikenneturvallisuuden vuoksi vaaralli-
simmilla  ris teysalueilla. Viimeistelemättömästä ojahöyläyksestä 
ti/en /a'n;n  

Ti  eyni  pi H  st'n  a a se m  avaa  a H ..... H a a  tt sv  at  ra 	ci 	oj 	a  Vev  Johta 
jen  vetäminen tienviereen. Linjojen maisemointi  on  jäänyt useissa kohdin 
kesken etenkin karuilla harjualueilla  ja  kangasmaastoissa. Rehevämmät  alu-
eet maisemoituvat luonnostaan melko nopeasti. 

Kulttuurihistoriallisia kohteita  ja  maisemia  on  käsitelty usein rakennettavan 
tien ehdoilla, kun olisi pitänyt rakentaa  tie  ympäristön ehdoilla. Järeät tien 
parantamiset  ja  leveät, suorat tiet eivät sovellut usein pienipiirteisiin 
kulttuuriympäristöihin.  

Kuva  14. Hattuvaaran  tsasouna maantien  522  varrella. 
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Etenkin kirkonkylien keskustojen taajamateitä  on  rakennettu kaavamaisesti 
ottamatta huomioon paikallisia erityispiirteitä. Taajamateiden tasauksen nos-
tot  ja leventämiset  ovat muuttaneet maaseudun kirkonkylien ilmettä 
radikaalisti.  

Haja-asutusalueilla tieympäristöä  on viimeisteltävä  ja aiheutettuja  haittoja 
korjattava kyläalueilla sekä kyläkirkkojen  ja hautausmaiden  kohdalla. 

Tärkein kohde  on  Hattu vaaran tsasounan  ja kylätien  ympäris-
tön viimeist ely. Alkuperäisen tiesuunnitelman mukaan Poh-
jois-Karjalan vanhin käytössä oleva tsasouna olisi jouduttu 
purkamaan. Aiemmin  tie  halkoi tsasounan  ja  vanhan kalmis-
tokuusikon muodostaman kokonaisuuden. Nyt  tie on linjattu 

 tsasounan takakautta, mutta päällystettynä  ja levennettynä  tie 
on  muuttunut hallitsevaksi maisema tekijäksi.  Tie  olisi pitänyt 
linjata hieman kauemmas tsasounasta, koska kirkolliset ym-
päristöt vaativat tilaa ympärilleen. 

Tielaitoksen  mandollisuudet vaikuttaa teiden ympäristössä olevien luonto-  ja 
 kulttuurihistoriallisten kohteiden tilaan ovat rajalliset, koska tielaitoksen hal-

linnollinen toiminta-alue  on  hyvin kapea. Merkittävien kohteiden hoito  ja  seu-
ranta edellyttääkin yhteistyötä eri viranomaisten  ja  maanomistajien kesken.  

4.2  Ympäristön ottaminen huomioon teiden, maa-ainesten oton  ja 
 läjitysalueiden  suunnittelussa 

Hyvällä suunnittelulla voidaan parhaiten vaikuttaa ennakolta ympäristöhaitan 
suuruuteen  ja  laatuun. Ympäristön kannalta  on  edullista,  jos  uusien tieyhte-
yksien rakentaminen, maa-ainesten ottoja läjitykset minimoidaan. 

Suurin  osa  ympäristöämme  on  jokapäiväistä maisemaa, jolla ei ole valtakun-
nallista merkitystä. Tämän arkiympäristön vaaliminen  on  kuitenkin ihmisten 
viihtyvyyden  ja  luonnon toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeätä, koska ne 
muodostavat pääosan ympäristöstämme. Pitkällä ajanjaksolla ympäristön 
säilyminen  ja  kehittyminen riippuu siitä, miten suhtaudumme jokapäiväiseen 
lähiympäristöömme. Tämän vuoksi tiesuunnittelun  ja  maa-ainesten oton 
suunnittelun tulisi automaattisesti aina sisältää ympäristövaikutusten arvioin-
nm periaatteet. Ympäristö onkin otettava aktiivisesti huomioon kaikessa toi-
minnassa, niin rakentamisessa kuin tienhoidossa  ja  niihin liittyvissä 
toiminnoissa. 

Suositus: Koska suurin  osa arvokohteista  sijoittuu pientieverkolle,  on ym-
päristövaikutusten  arviointi laajennettava koskemaan myös pie-
niä hankkeita silloin, kun ne sijoittuvat ympäristöltään herkälle 
alueelle. Luonnon  tai kulttuuriympäristön  yksityiskohdan kuten 
uhanalaisen  kas  vin tai  historiallisesti arvokkaan rakennuksen 
kannalta tiehankkeiden suuruudella ei ole merkitystä, vaan  sillä 

 kuinka hanke tulee vaikuttamaan kohteeseen  ja sen  arvon 
säilymiseen. 
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4.3  Kun nossapidon kehittäminen ympäristätyypeittäin 

Teiden hoitoa  on  kehitetty taajama-alueilla  ja kulttuurialueilla,  mutta valtaosa 
pohjoiskarjalaisista teistä kulkee metsissä, minkä vuoksi tieympäristän hoi-
toa metsäalueilla tulisi myös kehittää. Matkailuteiden tienvarsimetsien hoi-
toon olisi aiheellista miettiä omat hoitosuosituksensa, jotta tienvarsiympäris

-töön  saadaan vaihtelevuutta. Tienvarsimetsiin tulisi paikoin avata näkymiä, 
kasvattaa puuryhmiä  ja maisemapuita.  Maiseman porttikohdat soveltuisivat 
taajamien tuloteille, kyläalueille  ja  tärkeimpien risteyksien ympäristöön. 

Suositus: Esimerkiksi Puhoksessa valta tien  6  ja kan tatien  71 liittymän 
havainnoitavuutta  voitaisiin parantaa istutuksin  tai puuryhmin. 

 Koska risteys  on  lähellä  Arp  peen lehtikuusimetsää, lehtikuuset 
 voisivat sopia alueelle. Samoin Viinijärven liittymää  valt atiellä 

 17  voitaisiin tuoda esiin istutuksin. 

Tienvarsimetsien  käsittelyyn tielaitoksen hallita-alue  on  liian ka-
pea, minkä vuoksi hoitoa tulee suunnitella yhdessä metsätalou-
den organisaatioiden kanssa, jotta käsittelykuvioista saadaan 
maisemallisesti järkeviä kokonaisuuksia.  Tien varsimetsien  hoi-
toa tuleekin kehittää  ja  suunnitella yhdessä  metsälautakunnan, 
metsänhoitoyhdistysten, metsäyhtiöiden  ja  sähkö-  ja puhelinyh-
tiöiden  sekä metsähallituksen hoitoalueiden kanssa. 

Pensaikot, pöheiköt  ja hoitamattomat joutoalueet  ovat monien lajien menes-
tymisen kannalta tärkeitä alueita, minkä vuoksi kaikkia tienvarsia ei tulisi siis-
tiä. Toisaalta tämä ei ole mandollistakaan. Matala lehtipuureunus havumet-
sän reunalla suojaa havupuita mikroilmaston muutoksilta. 

Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää hoitamalla pientareita ketomai
-sina  tai niittymäisinä  alueina. Niittyjen kasvillisuus säilyy tienvierustoissa 

elinvoimaisena,  jos pientareet niitetään  vasta kukinnan päätyttyä. Tällöin sie-
menet ehtivät tuleentua  ja  varista seuraavan vuoden kasvun varmistamisek-
si. Muutoinkin niiton siirtäminen kukinnan jälkeiseen 
monimuotoisuutta. 

Työn aikana etsittiin ketokasvien kasvattamiseen  ja  hoitoon sopivia palKko 
valta-  ja kantateiden  sekä muiden matkailuteiden varsilta, joilla niitto ajoite-
taan kukinnan päättymiseen. Näitä kokeilualueita, joille tienvarsiketoja voi-
daan myös keinotekoisesti perustaa, voisivat ensi vaiheessa olla  mm. 

Juuka  kk 	 Juuka 	Valtatie  18  
Kolin  portti 	 Juuka 	Valtatie  18  
Lieksa keskusta 	 Lieksa 	Kantatie  73 
Hattuvaara 	 llomantsi 	Maantie  522 
Möhkö 	 llomantsi 	Maantie  5004 
Siikasalmi 	 Liperi 	Maantie  476  

Lämpimien pientareiden  ja vastapenkereiden umpeutuminen ja pusikoitumi-
nen  tulee estää niittämällä. Umpeenkasvu uhkaa etenkin lämpimien sora- 
alueiden kasvustoa  ja  eläimistöä kuten muurahaissinisiipeä  ja palosirkkaa. 
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Tienvarsien uhanalaisten kasvien hoito-ohjelmia  ja  suosituksia laatiessaan 
tulee vesi-  ja  ympäristöpiirin  luonnonsuojelu-  ja  tutkimusyksikön  sopia hoito- 
toimista paikallisen tiemestaripiirin kanssa, jottei tienvarsia hoidettaessa va-
hingossa vaurioiteta uhanalaisen kasvin elinympäristöä. 

Suositus: Pientareita tulee vuosittain raivata  ja  niittää  mm. Liperin Kuorin
-gan  levähdysalueen  ympäristössä, missä  on  maan pohjoisin 

muurahaissinisiipiyhdyskunta.  

Ainakin llomantsin Möhkössä  ja Leminaholla,  Kontio landen Ait-
tolampien dyyneillä  ja Juuan Aventolampien lettojen  kohdalla 
hoito-ohjelmasta vesi-  ja  ympäri stö piirin  on  neuvoteltava  tie-
mestarin kanssa. 

Taulukko  5.  Eri ympäristötyyppien hoitotavoitteet  ja  kunnossa pidon 
hoitomuodot. 

Ympäristötyyppi  Tavoite Hoitomuoto  

lehdot kosteusolosuhteiden lehtipuuston  suosiminen 
__________________  säilyttäminen aluskasvien  raivaus 

ikimetsät säteily-  ja  tuuliolosuhtei-  ei toimenpiteitä  
den  säilyttäminen ______________________________  

vesistöt virtausolosuhteiden pengerrysten  välttäminen 
säilyttäminen tarvittaessa ruoppaukset virtauk- 

sen lisäämiseksi 

pienvedet  virtauksen säilyttäminen läjitysten 	ja  pengerrysten 	sekä 
kuivatusten  huolellinen suunittelu 

suot  ja  kosteikot kosteusolosuhteiden kuivatusten  välttäminen 
säilyttäminen reunapuuston  kasvatus 

kosteikkokasvit  

harjut maisemakuvan 	ja 	har  ei suolausta 
jumuodoston  säilyminen luonnonmukaisen harjukas- 

villisuuden  suosiminen 

kalliot erityisten 	kalliomuodos- leikkauksien  suunnittelu 
telmien 	ja 	kalliolajien kalliokasvillisuus 

___________________  säilyttäminen ______________________________ 

perinneympäristät  luonnon monimuotoisuus niittojen  ajoitus kukinnan jälkeen  
ja  avoin ympäristö pensaiden  raivaus 

metsittymisen  estäminen 

uhanalaiset eliöt kasvillisuuden  ja  eläimis-  elinolosuhteiden turvaaminen 
tön 	monimuotoisuuden hoitotoimista  ja  muista toimenpi- 
turvaaminen teistä 	sovittava 	ympäristöviran- 

omaisten kanssa 

kyläalueet elinvoimaisuuden pengerrysten  välttäminen viljely- 
säilyttäminen aukeilla 
kyläkuvan  parantaminen linjauksen pienipiirteisyys 

porttikohdat  ja  merkittävät raken- 
teet säilytettävä 

_____________________  näkymien avaaminen 
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4.4  Tienpidon  tavoitteiden yhteensovittaminen 

Kaikki tiepiirissä asetetut teiden kunnossapidon tavoitteet eivät ole sopusoin-
nussa ympäristötavoitteiden kanssa. Esimerkiksi ojitusmäärinä annetut ta-
voitteet ovat aiheuttaneet maiseman huonontumista, kun sivuojia perattaes

-sa reunamassoja  ei ole viimeistelty. Karuilla alueilla tämä näkyy maisemas-
sa vielä kauan. 

Mikäli todella halutaan toimia kestävän kehityksen mukaisesti, ympäristöta-
voitteiden tulisi asettaa reunaehdot, jotka muiden tavoitteiden tulee 
täyttää.Tämän vuoksi eri tavoitteet tulee sovittaa yhteen nykyistä paremmin. 

Tärkeimpänä tavoitteena voidaan pitää liikennemäärien  ja liikennetarpeiden 
 vähentämistä, jolloin myös uusien  tai  parempien tieyhteyksien tarve piene-

nee. Uusien  ja  nopeampien tieyhteyksien rakentaminen niin, että yhdyskun-
tarakenne hajautuu, lisää liikennettä  ja  on  siten ristiriidassa kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden kanssa. Tämä merkitsee sitä, että aktiivisesti tulee etsiä 

 julkista  liikennettä,  raideliikennettä  ja  kevyttä liikennettä edistäviä ratkaisuja 
kaavoittajien kanssa. 

Teiden rakentamista  ja  käyttöä tulee lähestyä myös elinkaarianalyysin kaut-
ta, jolloin tulee vähentää uusiutumattomien materiaalien käyttöä, lisätä ma-
teriaalien kierrätystä  ja  vähentää lopullisten jätteiden määrää. 

Tieympäristön hoitotavoitteena  muiden joukossa tulee olla myös valtakun-
nallisten  ja  maakunnallisten ympäristöjen säilyttäminen sekä paikallisten 
kohteiden ottaminen huomioon tienrakentamisessa  ja  hoidossa. Hoidolla tu-
lee pyrkiä säilyttämään ympäristöjen monipuolisuus  ja  kestävyys ulkopuoli-
sia rasituksia vastaan. Tienpiddlla ei ainakaan tue heikentää yrnäristän 
toim intakykyä.  

4.5  Maisematiet 

Valtakunnallisiksi musoetiekohteiksi  voidaan ottaa  vain  hyvin rajallinen mää-
rä tieosia  tai  siltoja. Siten useat paikallisesti merkittävät tielinjat  ja  osuudet 
eivät voi  tulla  valituksi museotieksi. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla paikallisen 
maisematieverkoston perustaminen. Maisemateiksi voitaisiin nimetä maa-
kunnallisesti  tai  paikallisesti arvokkaita perinteisen ilmeen säilyttäneitä tieno

-sia  tai  -linjoja, joita hoidettaisiin erityisellä huolella, eikä linjauksia muutettai
-si.  Tien  parantaminen  ja  kunnostaminen olisi kuitenkin mandollista niin, että 

tien luonne säilytetään. Tämä merkitsee sitä, ettei tietä levennettäisi huo-
mattavasti eikä tien tasausta muutettaisi leikkauksin  tai pengerryksin tai  ne 
tulee sovittaa maisemaan erityisen huolellisesti. 

Maisematieverkoston  luominen edistäisi myös matkailijoiden poikkeamista 
pääteiltä varsinaisille kulttuuriteille, jolloin tutustuisi "todelliseen Pohjois-Kar-
jalaan". Matkailua varten maisemateiden viitoitusta  ja  opastusta tulisi paran-
taa. Viitoitusta harkittaessa  on  otettava huomioon tien kunto, koska  osa mai-
semateistä  ei kestä lisääntyvää matkailua. Matkailun lisääntyessä teitä iou-
duttaisiin kunnostamaan osin perusteellisimminkin, jolloin tien maisemallinen 

 ja  museaalinen arvo voi pienentyä. 
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Tiemaiseman  hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Näiden teiden tien-
varsimaisemat tulee hoitaa yhdessä maanomistajien, eri yhdistysten  ja  vi-
ranomaisten yhteistyönä. Tavoitteena tulee olla avoimien maisemien  ja  pe-
rinteisten hyvin säilyneiden kylämaisemien säilyttäminen. Erityisesti peltojen 
metsittämistä näiden teiden varsilla tulee välttää. Samoin hyvin säilynyt ra-
kennuskanta tiloineen, päärakennuksineen, latoineen  ja maitolaitureineen 

 tulee kunnostaa. 

Maisemateiksi  sopivat  mm. 
-  Alavi -Jakokosken maantie  510, Kiihtelysvaara  ja  Kontiolahti 
- Raatevaaran-Hyypiän paikallistie  15612, Kiihtelysvaara 
- Tuupovaaran-Huosiovaaran paikallistie  15625,  Tuupovaara 
- Kontiovaaran paikallistie  15858,  Lieksa 
- Onkamon-Sintsin paikallistie  15583,  Rääkkylä 
- Suhmuran paikallistie  15688,  Pyhäselkä 
- Vuokon paikallistie  15826, Juuka 
- Nunnanlahti-Juuka paikallistie  15816, Juuka 
- Vanhakylä-Valtimo paikallistie  15924,  Valtimo 
- Rasimäen paikallistie  15945,  Valtimo 

Myös muita teitä voitaneen ottaa maisemateiksi, mikäli kylätoimikunnat  ja 
kunnat  niin ehdottavat. Kylätoimikunnilta  tai  kunnilta tulee kuitenkin edellyt-
tää, että  he  huolehtivat tienvarsimaisemien  ja  näkymien hoidosta.  

4.6 Kylämaisemien  hoito  ja  suojelu 

Työn aikana tuli esille yleinen huoli kylämaisemien muuttumisesta  ja  sulkeu-
tumisesta pellon käytön muuttuessa. Erityisesti metsittäminen  ja  maanvilje-
lyn loppuminen uhkaa monen vaarakylän maisemaa.  Se  merkitsee tiemaise

-mien umpeutumista  ja  avoimien näkymien vähenemistä. Autoilija joutuu kul-
kemaan vihreässä putkessa, josta puuttuu vaihtelevuus  ja rytmikkyys. 

Kylämaisemien  suojelu  ja  hoito  on  kaikkien niiden vastuulla, jotka vaikuttavat 
maisemaan eli niin kyläläisten, tielaitoksen kuin muiden viranomaisten  ja  yh-
distysten, minkä vuoksi maisemanhoito vaatii kaikkien osapuolien 
yhteistyötä. 

Tiemaiseman kunnostamiseksi  tulisi yhteistyönä raivata tienvarsien vesakoi
-ta ja  avata näkymiä. Kylämaisemaan kuuluvat oleellisena osana myös 

asuin-  ja talousrakennukset,maitolaiturit,  ladot, aidat  ja aidanteet  sekä puu- 
kujat, jotka kaikki vaativat hoitoa  ja kunnostusta.  Hyvin hoidetussa ympäris-
tössä  on kyläläistenkin  miellyttävämpi elää  ja  asua. 

Kevyen liikenteen väylän sovittaminen kylämaisemaan vaatii erityistä huolel-
lisuutta avoimilla vaarakylillä. Linjauksista  ja  rakenteista tulee neuvotella ky-
läläisten kanssa, jotta löydettäisiin maisemaan sopiva ratkaisu. Esimerkiksi 
Kiihtelysvaaran Heinävaarassa,  Kolilla, Pyhäselän Suhmurassa ja Tuupo

-vaaran Koverossa kevyen liikenteen väylä tulee suunnitella erityisen huolel-
lellisesti kylämaisemaan sopiviksi. Näissä kylissä kevyen liikenteen väylän 
tarveselvityksen tulee olla ympäristöpainotteinen. Mikäli maisema  ja  ympä-
ristö todetaan niin arkaksi, ettei mikään ratkaisu sopisi maisemaan, tulee 
väylän rakentamisesta luopua. 
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Kylämaisemaan vaikuttavat myös mandolliset raskaat tienparantamiset. Ky-
lamaisema  on  yleensä hyvin herkkä muutoksille. Uusi raskaan liikenteen 
mukaan mitoitettu  tie  soveltuu hyvin harvoin pohjoiskarjalaiseen kylämaise-
maan. Leikkauksia, pengerryksiä, tien leventämisiä  ja  oikaisuja  on  vältettä-
vä ainakin vaarakylillä  ja  laajoilla peltoaukeilla, joista monet ovat usein synty-
neet järven laskun vaikutuksesta. 

Kaikien  valtakunnallisesti arvokkaiden kyläalueiden  ja  seutukaavassa suojel-
tujen kylämaisemien kautta kulkevien teiden parannussuunnitelmien yhtey-
dessä tulisi arvioida muutosten vaikutukset maisemaan.  Tien  parantaminen 
tulee sovittaa mandollisimman hyvin kylämaisemaan.  

4.7 Ympäristätieto-  ja hallintajärjestelmän  luominen 

Ympäristötiedon  hankinta  on  Suomessa ollut hyvin sektoroitunutta. Ympäris-
tötiedon keräys  ja  ylläpito tulisi Pohjois-Karjalassa saada ajan tasalle. Tie-
don kokoaminen soveltuisi Pohjois-Karjalan liitolle  tai  tulevalle paikalliselle 
ympäristökeskukselle, jotta myös maakunnalliset  ja  paikalliset kohteet tulisi-
vat mukaan. Tietopankista tulisi löytyä luonnonympäristökohteiden lisäksi 
tiedot kulttuuriympäristöistä, rakennuksista, muinaismuistoista  ja kaavavara-
uksista.  Tällaista tietopankkia voisivat käyttää useat tahot eri tarkoituksiin. 
Tielaitoksen  on  aiheellista tietää yleisten teiden varsilla olevat kohteet  ja 

 maa-ainesten oton kannalta sora-alueilla olevat kohteet. 

Tutkimuksissa käytetyt seurantamenetelmät eivät aina ole olleet yhtenäisiä, 
mikä  on  heikentänyt tulosten keskinäistä vertailua. Tämän vuoksi seurantaa 
kehitetäänkin nyt samanaikaisesti usealla taholla. Tielaitokselle kuuluu aloit-
teellisuus omissa hankkeissaan, vaikka ympäristön tilan seuranta lakisäätei-
sesti  on  kunnilla, lääninhallituksella  ja ympäristöhallinnolla.  

Tiepiirin tulisi luoda ympäristön hallintajärjestelmä, johon  on  koottu eri suun-
nitelmat, ohjelmat, toimenpide-esitykset  ja  luonnokset. Järjestelmään tulee 
kerätä tieosittain tiedot liikenneympäristön tila- selvityksissä esitetyistä  to 
menpide-ehdotuksista, esiselvityksistä  ja  muista selvityksistä sekä materiaa 

 lien  käytöstä. Tällä tulisi varmistaa  se,  että eri hankkeita  ja  ohjelmia toteu-
tettaessa otetaan huomioon ympäristöselvityksissä esitetyt tiedot  ja 

 toimenpiteet. 



Liikenneympäristän  tila Pohjois-Karjalassa  -  Luonto  ja kulttuuriympäristä 	47  

TOIMENPIDE-EHDOTUS  

Maisematie 
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 5.1  Yhteenveto 

Teiden suorat vaikutukset pohjoiskarjalaiseen luontoon  ja kulttuuriympäris-
töön  ovat olleet suhteellisen pieniä. Suurimpia virheitä ovat olleet kyläalueilla 

 ja  muilla kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla tiestön rakentaminen ym-
päristöä arvostamatta tietä leventäen  ja tasausta  nostaen. 

Tiestö  ja  teiden rakentaminen ovat kuitenkin välillisesti vaikuttaneet huomat-
tavastikin pohjoiskarjalaisen ympäristön muotoutumiseen. Tienrakentamista 
varten  on  otettu runsaasti maa-aineksia harjuista  ja  avattu uusia tieuria, joita 
käyttäen uusia alueita  on  otettu hyötykäyttöön - asutukseen, lomamökkialu-
eiksi, tehometsätalouteen. Kulttuurin vaikutus ympäristössä  on  voimistunut, 
minkä vuoksi täysin koskematonta ympäristöä  on  lähes mandotonta löytää 
enää Pohjois-Karjalasta. 

Pohjois-Karjalan ehdottomasti tärkein luonto-  ja kulttuurikohde  on  Koli.  Ties-
töä  on  alueella parannettava erityisen hienovaraisesti, jottei alueen arvot 
kansallismaisemana muuteta.  Kolin  tiestön  ja  kevyen liikenteen verkostor 
sovittaminen maisemaan  ja  ympäristöön vaatiikin erityistä tarkkuutta  ja 
pieteettiä.  

Luonnon  ja kulttuuriympäristön  osalta ehkä monipuolisin  tie  Pohjois-Karja-
lassa  on  maantie  5004  Kuuksenvaarasta Leminaholle. Tie  kulkee harjujen-
suojeluohjelmaan kuuluvan Putkelan harjujen poikki, rajoittuu Petkeljärven 
rantojensuojeluohjelman alueeseen, siellä  on  käyty sotien aikana Taival 
lampien  ja Oinassalmen  taistelut, Möhkön ruukin alue  on  arvokas kulttuuri- 
historiallinen ympäristö  ja Möhköstä Leminaholle  mentäessä  on  aivan tien 
vieressä perinnemaisemia  ja  uhanalaisia kasveja. 

Nykyisten valta-  ja kantateiden  varsilla  on  varsin  vähän arvokkaita luonto- 
kohteita  tai  kulttuurihistoriallisia alueita. Tämä johtuu osittain siitä, että nykyi-
nen päätieverkko  on  rakennettu pääosin  1960-  ja  1970  luvuilla. Tällöin tiet 
linjattiin kauas asutuksesta, minkä vuoksi vaihtelevia kulttuuriympäristöjä  on 

 vähän pääteiden varsilla. 

Kulttuurihistoriallisesti monipuolisimpia teitä ovat vanhan päätieverkoston 
 osat,  jotka ovat nyt jääneet maanteiksi  tai paikallisteiksi.  Historiallisten teiden 

verkoston varrelta löytääkin varsinaisen, vivahteikkaimman Pohjois-Karjalan 
perinteisine kylineen, asutuksineen  ja kylähautausmaineen.  Tästä pientie-
verkon herkimmästä osasta onkin pidettävä huoli muodostamalla maisema-
tieverkosto, jonka hoidossa  on  erityisesti kiinnitettävä huomiota tien  ja  tien- 
hoidon sovittamiseen ympäristöön. 

Luontokohteet  ovat myös pääosin alempiasteisten teiden varsilla. Tämän 
vuoksi pienempiä teitä parannettaessa paikallinen ympäristöarvio  on  tar-
peen, vaikka  YVA-lainsäädäntö ei sitä vaatisikaan. Tämä  on  tärkeätä eten-
kin pienialaisten kohteiden osalta, jotka voidaan helposti ottaa tienparanami

-sessa  huomioon. 
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Tien  aiheuttamaa haittaa luonnolle  ja kulttuuriympäristölle  voidaan parhaiten 
ehkäistä hyvällä suunnittelulla ennen tien rakentamista  tai  korjaamista. Ny-
kyisen tiestön osalta erityisiin toimenpiteisiin  on  tarvetta  vain  muutamissa 
kohdissa. Suojapuusto olisi toivottavaa kasvattaa tien  ja  vesistön väliin Kon-
tiolanden Likolammelle, Liperin Härkinlammelle, Kiihtelysvaaran Valkealam-
melle  ja  Polvijärven Nisäjärvelle. Linnustolle aiheutuvaa haittaa voidaan vä-
hentää myös alentamalla nopeutta kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa 
Rääkkylän Ruokosalmella  ja Värtsilän  Savikolla. 

Kyläalueilla  toimenpiteitä ovat rakennetun ympäristön vaaliminen, maanvilje-
lyn jatkaminen avoimen maiseman säilyttämiseksi  ja pensaikoiden  raivaami-
nen näkymien avaamiseksi. Kylillä tulee mandollinen kevyen liikenteen väylä 
sovittaa maisemaan erityisesti  I lomantsin Koverossa,  Kiihtelysvaaran Heinä-
vaaralla, Pyhäselän Suhmurassa  ja  Lieksan  Kolilla.  

5.2  Epävarmuustekijät 

Pohjois-Karjalassa tehdyt luontoa  ja kulttuuriympäristöä  koskevat selvitykset 
ovat lähes poikkeuksetta  1970-luvun alkupuolelta, muinaismuistokohteiden 
osalta suurin  osa inventoinneista  on  tehty vielä aikaisemmin. Koska tuolloin 
ei vielä kaikilta alueilta ollut käytettävissä peruskarttoja,  on paikantaminen 

 vanhimman selvitysmateriaalin osalta hankalaa, joskus lähes mandotonta. 

Muinaismuistokohteiden  osalta museovirasto  on  tarkistamassa tietoja,  ja ra-
kennusinventoinnit  ovat kesken useissa kunnissa. Kulttuuriym päristäjen koh-
dalla tietojen tarkistamattomuus  tai  puute vähentää tietojen luotettavuutta  ja 
käytettävyyttä.  

Luonnonsuojelualueita  ja suojeluohjelmien  kohteita koskevat tiedot ovat mui-
ta paremmin saatavissa  ja tarkistettavissa Ympäristötietokeskuksen ympä-
ristötietojärjestelmästä,  mutta uhanalaisten eliöiden osalta tiedot ovat 
puutteelliset.  

Oman  ongelmansa uhanalaisia lajeja koskevaan tietoon tuo tiedon luotta-
muksellisuus  ja  salaisuus. Uhanalaisista lajeista saatavat paikkatiedot  on 

 usein julkaistu  vain likimääräisesti.  Kaikki tiedot eivät ole myöskään julkisesti 
saatavissa, jolloin niiden käytettävyys  on  hyvinkin huono. Uhanalaisista  la-
jiesta  kerättiin nyt tietoja  vain varmoista tienvarsikohteista.  Koska tutkimus 

 on  vielä puutteellista eikä kaikkia elinympäristöjä  ja esiintymisalueita  ole kar-
toitettu, voi teiden varsilla  ja lähialueilla  olla useita tällä hetkellä tuntematto-
mia esiintymiä. 

Vanhimpien inventointien tiedot ovat olleet hyvinkin yleispiirteisiä. Vasta  vii-
meisimpinä  vuosina tehdyt inventoinnit (kulttuurimaisemat, keskeneräiset 
pienvesi-  ja perinnemaisemainventoinnit)  ovat olleet  sen  tasoisia, että niiden 
käytettävyys  on  hyvä sekä karttojen että kuvausten osalta. 

Tietojen  ja  tietolähteiden hajanaisuus toi työhön oman ongelmansa. Hajanal
-sia  tietoja kerättäessä voivat helposti pienemmät  ja  vähemmän tunnetut 

kohteet jäädä huomaamatta  tai  niiden merkitys havaitsematta. 
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5.3  Suositukset jatkotoimista 

Ympäristötietojen  kokoaminen yhteisesti käytettäviin tietokantoihin olisi maa-
kunnan  ja  kuntien kannalta kiireisimmin toteutettava hanke, joka palvelisi 
kaikkia tiedon tarvitsijoita - niin tiensuunnittelijoita, kuntien kaavoittajia kuin 
tavallisia kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneet omasta ympäristöstään. Tieto-
ja ei tule rajoittaa koskemaan  vain  luonnonympäristöä,  vaan tietojärjestel-
mään  on  otettava mukaan myös kulttuuriympäristöt, rakennukset  ja esihisto-
rialliset  kohteet, jotta saadaan käsitys ympäristökokonaisuuksista. Kaavava-
rausten saaminen samaan tietojärjestelmään olisi toivottavaa. 

Tienpidon  ohjelmat  ja ympäristäohjelmat  tulee sovittaa yhteen sekä lääni- 
että hanketasolla. Ympäristöä parantavia toimenpiteitä  on  kustannusten 
vuoksi edullisinta tehdä hankkeiden yhteydessä. Toisaalta kaikissa hank-
keissa olisi otettava huomioon ympäröivä ympäristö. Ympäristöohjelmien  ja 

 ympäristöpolitiikan toteutumista hankkeiden suunnittelussa  ja  toteutuksessa 
tulee seurata, minkä vuoksi olisi toivottavaa laatia tielaitoksen oma ympäris-
tönhallintajärjestelmä. Oleellisempaa kuitenkin  on,  että tietoja käytetään hyö-
dyksi suunnittelussa  ja  rakentaminen toteutetaan ympäristön ehdoilla. 
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7 LIITTEET 

Liitteissä  on  lyhyet kuvaukset Pohjois-Karjalan kuntien luonto-  ja kulttuuriym-
päristökohteista.  Kustakin kunnasta  on  esitetty  vain  merkittävimmät  tai  kun-
nalle tyypilliset kohteet, minkä vuoksi monia paikallisesti merkittäviä kohteita 
ei ole kuvattu. Kunnista  on  Joensuu jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska 
Joensuuta tullaan tarkemmin selvittämään kaupunkiseutuja koskevassa 
selvityksessä. 

Kuntakuvausten  jälkeen  on  esitetty kunkin kunnan yleisistä teistä ne, joiden 
vaikutuspiirissä  on  arvokkaita luonto-  tai kulttuuriympäristäkohteita.  Kohteis-
ta  ja  alueista  on  mainittu  vain  merkittävimmät  tai  ne, joihin tiellä  tai liikenteel-
lä on  vaikutusta. Siten useat paikallisesti merkittävät alueet  ja  kohteet  on  jä-
tetty mainitsematta. 

Luettelo liitteissä esitellyistä Pohjois-Karjalan kunnista  
Eno 
llomantsi 
Juuka  
Kesälahti 
Kiihtelysvaara 
Kitee 
Kontiolahti 
Lieksa 
Liperi 
Nurmes 
Outokumpu 
Polvijärvi 
Pyhäselkä 
Rääkkylä 
Tohmäjärvi 
Tuupovaara 
Valtimo 
Värtsilä 
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ENO 

ENO  

Luonto 

Enon keskeisiä luonnonelementtejä ovat vedet 
 ja  vaarat. Pielisjoki virtaa kunnan luoteisosan 

halki Pieliseltä kohti Pyhäselkää. Korkeat vaa-
rat, harjut  ja reunamoreenit  ovat maisemallisesti 
merkittäviä. Erityisesti Kousan-Herajoen vaara- 
alue  on  merkittävä liittyessään  Kolin  laajaan 
maisema-alueeseen. Savikoita  on Sarvingissa 

 ja Uimaharjun  ympäristössä. 

Eteläpäässä Tuomivaaralla  on  vuonna  1988 
luonnonsuojelulain  nojalla rauhoitettu puronvar-
silehto. Sammaluksen soidensuojelualueen ete-
läosa  on  rauhoitettu vuonna  1985.  Vanhojen 
luonnonmetsien säilyttämiseksi  on  vuonna  1993 

 muodostettu Kirjovaaran luonnonsuojelu- alue. 

Valtakunnallisissa suojeluohjelmissa ovat  Sam-
maluksen  suo, Kuusojan lähteikkö, Tuomilam-
mensärkkä-Kotalammenharju, Näätälam  men 
jalavalehto, Matikkavaaran saniaislehto, Kolva-
nanuuron  lehto  ja Kirjovaaran aarniometsä

-kohde. 

Enossa  on  neljä aarniometsäksi luokiteltua 
luonnonmetsää. Ne sijaitsevat Pamilonkoskella, 
Koveronjärven alueella, Kolvananuuron alueella 

 ja Helvetinportilla. Kanjonimainen Helvetinportti 
 on maisemallisestI  arvokas alue kunnan keski-

osissa. Enonvaaralla  on  laajoja koivuvaltaisia 
vanhoja metsiä, jotka ovat potentiaalisia vaIko-
selkätikan pesimäpaikkoja.  

Biologian opetuskohteita  on Uimaharjussa 
Ruukkivallilla, Enocellin  niska-altaalla, Uimasal-
mella  ja  Koukkuniemessä; Enossa opetuskoh-
teita  on Jakojärvellä  ja Häihänniemellä.  Luonto- 
polkuja  on Kolvananuurolla, Pamilonkoskella  ja 
Helvetinportilla. 

Enossa  on  yksi rauhoitettu luonnonmuistomerk-
ki, noin  300-vuotias kuusi Paukkajalla.  

Ku  Ittuuriympäristö 

Muinaismuistoja esihistorialliselta ajalta tunne-
taan kolme: Hirviniemen kiviraunio, Koukkuni

-men kivikautinen  asuinpaikka  ja Riuttavaaran 
kivirauniot.  Vakinainen asutus  on  seudulle  tullut 

 Laatokan Karjalasta noin  500  vuotta sitten. 

Enon puinen kirkko vuodelta  1818 on A.V.  Arp- 
pen  suunnittelema  ja  rakennettu rakennusmes-
tari  Johan Karppin  johdolla. Erillinen kellotapuli 

 on  vuodelta  1826.  Seurakunnan edellinen kirkko 
sijaitsi Ahvenisella. 

Valtakunnallisesti merkittävä Sarvingin kylä si-
jaitsee Enon kirkonkylän  ja Tuupovaaran väli-
sen  tien varrella. Kylän maisemakuvaan  on  vai-
kuttanut ratkaisevasti Sarvingin järvenlasku 

 1743.  Jokivarressa  on  vanha vesimylly  ja  uitto-
ränni, jonka kunnostusta vesi-  ja ympäristöpiiri 

 on  suunnitellut. 

Vornan museotie  on  rakennettu pikkuvihan ai-
kana  1742-43  venäläisten käskystä.  Tie  kulki 
tuolloin Tohmajärveltä Lieksaan. Tieosuus  Vor-
na-Kyyrönvaara  on museotienä. 

Pielisjoki  oli aikaisemmin alueen tärkein liiken-
neväylä. Vuoteen  1880-mennessä oli rakennet-
tu useita kanavia, joista Saapaskosken,  Neste-
rinsaaren, Kaltimon  ja Häihän  kanavat ovat 
Enon alueella. Saapaskosken kanava  on  valta-
kunnallisesti arvokas liikennehistoriallinen suo-
jelukohde, joka  on  rakennettu  1877-78.  Puiset 
sulut korvattiin kivisululla  1912-1 3. Kanavanvar-
tijan  puisen asuinrakennuksen  on  merenkulku- 
laitokselta vuokrannut  Savo-Karjalan tiepiirin 
rakennusmestarien yhdistys. 

Rautatie rakennettiin Enoon asti  1908,  jolloin 
Kaltimon asemasta tuli tärkeä tavara-  ja  henki-
löliikenneasema. Valtakunnallisesti arvokas Ui-
maharjun rautatieasema ympäristöineen  on  säi-
lynyt kauniina kokonaisuutena. Asema-alueella 

 on asuinrakennuksia piharakennuksineen,  ase-
mapuisto, makasiini  ja  puinen vesitorni. 

Maakunnallisesti  merkittäviä kohteita ovat lisäk-
si Harpatinlanden tankkiesteet, Hassilan pihapii

-ii Kuusjärvellä  ja Manninsaaren kalmisto. 
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Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Kantatien  73  varressa Louhiojan alue  on  maise-
mallisesti ongelmallinen alue, koska  koko  kylä- 
kuva  vaatisi parantamista; tienvarsihoidon tason 
nostamisella  ja  puustoa istuttamalla maisema 
kohenee  vain  hieman. 

Rahkeella pysäköimisalueen  hoitoa  on  hanka-
loittanut pudotuspaikka,  jonka hoito  ja siistimi-
nen  kuuluu uittoyhdistykselle. Pysäköimisalueen 

 ja pengeralueen  puuston harvennusta  on 
 jatkettava. 

Uimaharjussa  ympäristön kunnostaminen vaatii 
yhteistyötä kunnan, asukasyhdistyksen  ja  Eno- 
cellin  kanssa. Tielaitoksen tulee tehdä risteys- 
alueen järjestelyistä suunnitelma, jotta  se  voi-
daan ottaa maiseman kunnostamisessa huomi-
oon. Pyörätie vaatisi istutuksia samoin kuin mie-
hittämätön jakeluasema. Enocellin tulisi maise-
moida meluvalli. 

Kantatie  74  Joensuu-llomantsi kulkee kunnan 
eteläosissa. Löytöjärven rannalla tien varressa 
oleva Suurvaaran tila  on  paikallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen kohde. Maisemallisesti 
merkittävä  on  myös Kuusjärven alue Haaponie

-men  tiloineen  ja kalmistoineen.  Tila  on  seutu-
kaavassa suojeltu. Tiellä ei ole vaikutusta koh-
teen säilymiseen. 

Maantie  512  Kovero-Eno on  onnistunut maise-
mallisesti hyvin.  Tie  kulkee Sarvingissa kylämai-
semassa maastoa myötäillen. Uittorännin enti-
söinnin yhteydessä toivotaan saatavan pysäköi-
misalue läjitysalueen kohdalle. Mikäli pysäköi-
misalue rakennetaan,  se  voitaisiin liittää maise-
maan niittykasvillisuudella. 

Tuomilandessa  tie  kulkee harjujensuojeluohjel-
maan kuuluvan Tuomijärvensärkän vieressä. 

 Tien  vieressä oleva Sotkunlampi oli mukana 
pienvesien inventoinnissa, mutta tien vuoksi 

 sen  arvo  on  laskenut. Tuomilahti  on  vuonna 
 1743  kuiville lasketun Alimmaisen Sarvinkijär -

yen eteläpäätä.  

Maantien  514  Vallisärkkä-llomantsi  varrella lä-
hellä kirkonkylää ovat Harpatinlanden tankkies

-teet. Harpatintahteen  laskee arvokas Koreikko-
puro. Majoinvaarassa  tie  leikkaa paikallisesti 

arvokasta harjualuetta  ja  sivuaa Valkealampea 
sekä  sen laskupuroa.  Kuisman  ja Luhtapohjan 

 kylät ovat paikallisesti merkittäviä kultturiympä-
ristöjä.  Tie  ei vaadi toimenpiteitä. 

Maantie  518 Eno-Kyyrönlampi  kulkee Ahveni
-sen  kylän halki Laukkalansaareen.  Tie  ylittää 

arvokkaan Sirkanpuron  ja  sivuaa Villalansärk-
kiä. Enonvaarassa tien läheisyydessä  on vaIko-
selkätikalle  soveltuvia metsiä. Ahvenisen kylä 

 on  paikallisesti merkittävä, mutta  sen  maisemaa 
uhkaa metsittyminen,  jos  peltoja ei viljellä. Aina-
kin  osa tienvarsipelloista  sopisi maisema- 
viljelyyn. 

Puuston kasvaminen sulkee näkymät myös  Ah- 
venisen siltapenkereeltä.  Puustoa kannattaa 
ryhtyä harventamaan vasta  5-10  vuoden kulut-
tua, jolloin puusto  on  kasvanut  ja karsiutunut 

 luonnollisesti. Muutoin jäljelle jäävistä puista tu-
lee paksuja  ja oksaisia ja  näkymien avaaminen 
vaatisi jatkuvaa harventamista.  Sillan eteläpuoli-
nen pysäköimisalue  on  sopiva, mutta Laukka-
lansaaren puoleisen alueen sanotaan olevan 
vilkkaimpana  loma-aikana liian pieni. Laukka-
lansaaressa Valkealammelle  on  perustettu vir-
kistyskalastuspaikka, minkä vuoksi liittymää toi-
votaan parannettavaksi. 

Ahvenisen  ja Sorvinsalmen  välinen osuus vaatii 
osittaista raivausta, kun taas Ahvenlanden  ran-
ta-alueen raivausta tulee välttää linnuston 
suojelemiseksi. 

Vornan  maantie  5077 on  valtakunnallinen  mu-
seotie,  joka  on  rakennettu pikkuvihan aikana 

 1742-43  venäläisten käskystä.  Tie  kulkee kape-
alla harjulla noudattaen pienipiirteisesti maas-
toa. Tietä hoidetaan tulevaisuudessakin museo- 
tienä.  Osa museotiestä  on  Lieksan puolella. 

Maantie  5142  Uimaharju-Luhtapohja kulkee 
Kirjovaaran luonnonsuojelualueen sekä Koitajo

-en  vanhan uoman maisema-alueen kautta Luh-
tapohjaan. Tietä  on  ryhdytty parantamaan puu- 
kuljetusten vuoks.  Tien  parannuksen yhteydes-
sä  on  suunniteltu rakennettavaksi pysäköi-
misalue Koitajoen vanhan uoman yhteyteen. 

 Tien  parantaminen tulee tehdä huolellisesti ym-
päristön ehdoilla  ja tieympäristö  tulee maise-
moida huolellisesti. 
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Suojelualueen kohdalla tietä parannetaan nykyi-
sellä linjallaan, mutta tien tasausta parannetaan 
täyttämällä pahimpia  notkoja.  

Paikallistien  15741  Novikka-Kuusjärvi  varrella 
 on  soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kuusojan 

lähteikkö, jossa  on  pieni lähteinen lettokorpi.  Se 
on 1980-luvulla avohakattu  ja  osaksi aurattu. 
Hakkuista huolimatta alue  on  edelleen suojelun 
arvoinen.  Tien kuivatuksella  ei pidä enempää 
vaikuttaa alueen vesitasapainoon. Mikäli tien 
suunniteltu kuivatus ei onnistu muutoin, tietä 
tulee tällä paikalla nostaa matalalle penkereelle 
ojitusten tehostamisen sijasta. 

Herajoen paikallistie  15745  liittyy  Kolin-Herajär-
ven-Kousan  alueeseen.  Tien  varrella ovat Kou

-san kalmisto ja Hirvilanden  maisema-  ja  linnus-
toalue.  Tien  mandollinen parantaminen tulee 
tehdä hienovaraisesti. 
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Luonto 

llomantsin  luonto  on  mitä vaihtelevin. Siellä  on 
 komeita vaaroja, pitkiä harjuja, aaltoilevia kan-

gasmaita, järviä, kiemurtelevia jokia, rämeitä  ja 
 suuria nevoja sekä laajoja metsäalueita. Moni-

puolisen luonnon ansiosta llomantsissa  on  run-
saasti suojelualueita  ja  eri suojeluohjelmien 
suojelukohteita. 

Selkäkankaan-Palokankaan reunamuodostuma
-kompleksi  on  kansainvälisesti merkittävä alue, 

jonka pohjoisreunassa sijaitsevilta Partalanvaa-
ralta  ja Siitarinvaaralta  avautuvat laajat näkymät 
Koitereelle. 

Harjuista  on  huomattavin kaakosta Petkeljärven 
suunnasta Putkelan kautta Mekrijärvelle ulottu-
va jakso. Selkäkankaan-Palokankaan  ja Putke

-Ian  alueiden lisäksi valtakunnalliseen harjujen-
suojeluohjelmaan llomantsista kuuluvat Valkea-
järven harju, Koitereen Lammassaari  ja Petron

-saari. 

Suoalueista  tunnetuimpia ovat Kesonsuon luon-
nonsuojelualue, Patvinsuon kansallispuisto  ja 
Koivusuon luonnonpuisto.  Merkittäviä ovat 
myös Raanin-, Kissan-  ja Tohlinsoiden,  Risti- 
suon  ja Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuo-
jelualueet.  Soidensuojeluohjelmaan kuuluvat 
lisäksi Kesonsuon luonnonsuojelualueen ympä-
ristö, Viitasuo, Korvinsuo  ja Puohtiinsuon 

 eteläosa. 

Kesonsuon  lisäksi linnustoltaan ovat arvokkaita 
Aittosenjärven linnustonsuojelualue  ja Syväysjo

-en  ranta- ja suistoalueet. 

Koitere  on llomantsin  suurin  ja  kaunein järvi. 
Satasaarinen Koitereen saaristo kuuluukin 
rantojensuojeluohjelmaan. 

Koitajoen vesistöalue Koitereen luusuaan  saak-
ka  ja Koitereeseen  laskevat vesistöt kuuluvat 
erityissuojelutuihin vesistöihin. Koitajoki valta-
kunnan rajan  ja Kahvisaaren  välissä  on suojeitu 
voimatalouskäytöitä koskiensuojelulailla.  

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohteita Ilo- 
mantsissa 	on 	runsaasti 	(Lahnavaara, 

Teppananaho, Oinasvaara, Pönttövaara, Ruos-
mesuon-Hanhisuon  laajennus, Hörmönsaaret, 
Raiskionaho, Ristisaari, Kotavaara, Valkea- 
lampi). 

Tienvarsilla kasvaa kandessa paikassa uhan-
alaisia kasveja. Hakopuron tienvarsiniityllä kas-
vaa kaitaängelmää  ja Kalliovaaran niityliä 
pulskaneilikkaa.  

Ku  lttuuriym päristä  

I lomantsista  tunnetaan runsaasti löytöjä kivikau
-delta  ja muinaisjäännöksiä  historialliselta ajalta. 

Erityisen paljon  on  kreikkalaiskatolisia kalmisto
-ja.  Niitä  on  melkein joka kylässä kirkonkyiästä 

alkaen. Edelleen  on  vanhoja raudanvalmistus-
paikkoja, soihin rakennettuja teiden jäännöksiä 
"puntuksen siltoja", kiviraunioita  ja  kiviä, joihin 

 on  hakattu kuvioita. Havukkamäellä  ja Putkelan 
Lirinavuorella  ovat maakunnan ainoat 

 mu  i  naisiin nat. 

llomantsin kirkkomaisema,  Son  kajan  vaara- 
asutus, Nehvon kylä, Hattuvaaran vaarakyiä, 
Möhkön ruukkialue  ja Mekrijärven  kylä ovat val-
takunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. 

llomantsi  oli  1800-luvulla vahva teollisuuspitäjä. 
Ruukkeja oli Ilajassa  ja Möhkössä.  Parhaim-
pina vuosina Möhkön ruukilla, malminnostossa, 
hiilenpolttajina  ja laivamiehinä  oli  H  

ovat  Sonkajan vaarakylä Sonkajanjärven  ran-
nalla sekä Kirvesvaaran  ja Hakovaaran  vaara- 
kylät. Sissolan torppa ympäristöineen  on  arvo-
kas pienmaisema. Perinnemaisemien inventoin

-ti on llomantsissa  vielä kesken. llomantsin vaa-
rakylistä Hattuvaara, Hakovaara, Kirves- vaara 

 ja Maukkula  on  nimetty kansallis- maisemiksi. 
Mutalahti  on maakunnallisesti  arvokas 

 m aisemakokonaisu us. 

I lomantsissa  toimii sotahistoriatyöryhmä, joka 
kartoittaa  Il maailmasodan  tapahtumia Ilomant-
sissa. llomantsissa joudutaan ratkaisemaan, 
mitä sotahistoriallisista kohteista säilytetään. 
Sotahistoriatyöryhmä saanee tutkimuksensa 
valmiiksi vuoden  1995  aika, jonka jälkeen sota-
museo  tai  museovirasto ottaa kantaa kohteiden 
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säilyttämiseen. Siihen saakka  on  varottava  tu-
hoamasta  mitään kohdetta, joista suurin  osa  si-
jaitsee yleisten teiden varsilla (esim. Oinassal-
mi, Taivallampi, Kaatiolammen alue, Kallionie-
mi, Parissavaara, Särkän lossipaikka). 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet  

Kant atie  74  Joensuu-Ilomantsi  on  tyypillinen 
pohjoiskarjalainen päätie, joka  on linjattu  asu-
tuksen ohitse. Mielenkiintoisimmat maisema- 
kohteet kuten Maukkula jäävät vanhan tien 
varteen. 

Maantie  498  Mannervaara-Maukkula lienee 
vanha Arppen teettämä  tie,  joka tunnetaan 
myös kievaritienä.  Tien  toivotaan säilyttävän ny-
kyisen linjauksen  ja tasauksen. Museoinnin  si-
jasta tietä voisi kehittää maisematienä. 

Maantie  500  Runon  ja  Rajan  tie  kulkee seutu-
kaavassa suojellun Mutalanden kylän halki  Nu-
ralasta llomantsiin.  Alueella  on  ortodoksinen 
kalmisto  ja  tsasouna  ja  tien vieressä  on  inven-
toituja perinnemaisemia. Mutalandessa  tien 
mandollinen parannus tulee tehdä erityisen hie-
novaraisesti, eikä tien tasausta  tai  linjausta saa 
muuttaa kylän kohdalla. Elinvaarassa  on  tien 
vieressä pienialainen perinnemaisema.  

Koko  tien varrella maisemanhoitoa tulisi paran-
taa yleisesti: laajoja hakkuita ei tule ulottaa  tie-
hen  asti, vesakoituneille pelloille tulisi miettiä 
uutta käyttöä  ja romahtuneet  rakennukset  ja 
maitolaiturit  tulee purkaa  tai  kunnostaa. 

Maantie  514  Vallisärkkä-1 lomantsi  kulkee  Son-
kajan kylämaiseman  pohjoisosissa, mutta kylän 
keskusta  jää  vanhan tien varteen. Näkymien 
säilymisestä Sonkajanjärvelle tulee huolehtia. 

Maantie  520  Lylyvaara-Väärälampi  kulkee Lyly-
koskelta Huhukseen saakka Palokankaan-Sel-
käkankaan  kansainvälisesti arvokkaalla harju-
jensuojelualueella. Koitajoen pohjoispuolella  on 
Lylykosken reunamuodostuma,  joka  on  seutu- 
kaavan suojelukohde. Selkäkangas rajoittuu 
idässä Kesonsuon luonnonsuojelualueeseen. 

 Tien  parantaminen tulee tehdä nykyisellä pai-
kallaan tasausta muuttamatta. Reunamuodostu

-man  leikkauksia tulee välttää,  ja  tien reunat tu-
lee maisemoida harjukasvillisuudella. 

Maantie  522  llomantsi-Lieksa  on  osa  Runon  ja 
 Rajan tietä,  ja  se  kulkee seutukaavassa suojel-

lun Hattuvaaran kylän kautta llomantsista Liek-
saan. Parissavaarassa  ja Lehtovaarassa  on 
pienialaisia perinnemaisemia  tien vieressä.  Hat-
tuvaaran  eteläpuolella Hovattalanvaaran  veden-
ottopaikka  tulisi merkitä  ja  tehdä levike vanhan 
tienpohjan päälle. Kallionalus  on kunnostetta-
vaa perinnemaisemaa. 

Hattuvaarassa  tien päällystäminen  ja leventämi-
nen  on  muuttanut kylämaisemaa etenkin tsa-
sounan kohdalla, mutta suuremman muutoksen 

 on  aiheuttanut Taistelijan  talon  rakentaminen  ja 
sen  aukea parkkialue kylän keskustassa. Tais-
telijan  talon  piha vaatisi maisemaremonttia, 
pensaita, istutuksia, puita. Kylätietä voitaisiin 
vihreyttää istutuksin. 

Tsasounan alueelle  ja  viereen olisi mandollista 
perustaa tienvarsiketo. Aikaisemmin  tie  kulki 
kalmiston  ja  tsasounan välistä rappuja hipoen. 
Nykyisin  tie  kiertää tsasounan takakautta jättä-
en tsasounan  ja  kalmiston yhtenäiseksi alueek-
si. Päällystettynä  ja  aikaisempaa levempänä  tie 

 kuitenkin hallitsee aikaisempaa enemmän mai-
semaa. Maisemoinnilla haittaa voidaan hieman 
lieventää.  Koko  kylässä näkymiä tulisi avata  ja 
pensaikkoja  raivata. 

Maantie  5003 vie Nehvonniemelle,  jonka kylä- 
maisema  on  valtakunnallisesti merkittävä. Neh

-von  kylä  on  tyypillinen pohjoiskarjalainen  ranta- 
kylä, jossa rakennukset sijaitsevat viljelyksineen 
tien varrella. 

Maantie  5004  Kuuksenvaara-Leminaho on  Ilo-
mantsin monipuolisimpia teitä kulkiessaan  ensin 
Kuuksenvaaran kylämaiseman  kautta Putkelan 
harjujen poikki Oinasvaaralle  ja Oinassalmelle, 

 missä  on  runsaasti  Il  maailmansodan aikaisia 
taistelupaikkoja. Möhkössä  tie  kulkee kylän 
kaakkoispuolelta ruukkialueelle. Möhkön kana-
van kunnostuksen yhteydessä  on  tietä paran-
nettu  ja  rakennettu uusi silta. Möhkössä  ja  Kai-
Iiovaarasssa on  arvokkaita perinnemaisemia  ja 

 uhanalaisia kasveja aivan tien vieressä. Näiden 
kaitaängelmä-  ja pulskaneilikkakasvustojen  säi-
lymisestä  on  huolehdittava tien varsia hoidetta-
essa  ja  tietä mandollisesti kunnostettaessa. Tä-
mä edellyttää, että vesi-  ja ympäristöpuiri  sopii 
alueiden hoidosta tiemestaripiirin kanssa. 
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Maantie  5201  Huhus-Käenkoski  kulkee lähes 
kokonaan kansainvälisestikin arvokkaalla  Palo- 
kan kaan-Sel käkan kaan harjum uodostel  maila. 
Suunniteltu tienparannus alueella tulee tehdä 
hienovaraisesti maiseman  ja harjujensuojeluoh-
jelman  hengen mukaisesti. Tienpitoainekset tu-
lee ottaa alueen ulkopuolelta.  Tien  leikkauksia 

 ja  oikaisuja tulee välttää.  Tien maisemoinnissa 
 tulee käyttää harjukasvillisuutta. 

Maantie  5221  Parissavaara-Pihlajavaara  kulkee 
Naarvan kylän kautta. Naarvaa ei ole mainittu 
missään maisemainventoinneissa, mutta  se on 

 säilynyt melko eheänä eikä metsittäminen ole 
vielä sulkenut näkymiä vaaralta. Kylätien varrel-
la  on  ainut jäljellä oleva SPR:n sairasmaja,  ja 

 se on  rakennettu  1930-luvulla.  Tien  lähellä  on 
 myös asepajamuseo. Kylätielle olisi hyvä raken-

taa levennys, jotta näköalojen ihaileminen olisi 
liikennettä vaarantamatta mandollista.  Tien 

 mandollinen parantaminen tulee kylässä tapah-
tua nykyisellä paikalla tasausta nostamatta. 

Riihijoen  paikallistien  15754  varrella  on Havuk-
kakallion muinaislinna  ja uhrilähde,  joka tulisi 
merkitä maastoon. Paikallistie  on  osa  vanhaa 
Joensuun tietä, joka jatkuu Maukkulanvaaraan 

 ja  sieltä edelleen Marjovaaraan. 

Paikallistie  15763  Tokrajärvi-Kalliovaara  kulkee 
Tekojärven padolla. Tietä kutsutaankin myös 
Patotieksi. Tieltä avautuvat paikoin yllättävätkin 
näkymät. Patoturvallisuuden vuoksi padon reu-
nalla ei voida kasvattaa puustoa. 

Paikallistien  15768  varrella Kirvesvaara  ja  Ha-
kovaara  edustavat valtakunnallisesti arvokasta 
perinteistä vaara-asutusta  ja kansallismaise

-maa.  Tien varsilta  vuorottelevat metsät  ja  niityt 
vanhoine latoineen  ja lehtipuurivistöineen. 

 Avointen peltojen säilymisestä vaarojen laeilla 
tulee huolehtia,  ja  uudisrakentaminen tulee so-
vittaa maisemaan. Tietä mandollisesti paranneo 
taessa tulee tien luonne vaaratienä säilyttää, 
eikä teitä saa oikoa, nostaa  tai päällystää. 

Ilomantsin  kirkonkylän paikallistie  15769 vie  Ilo-
mantsin kirkkomaisemaan, jonka luterilainen  ja 

 ortodoksinen kirkko muodostavat. Kirkkojen vä-
lisellä vanhalla maantiellä  on  merkittävä osuus 
maisemassa, minkä vuoksi sitä ei saa muuttaa. 

Paikallistie  15771  kulkee Ilomäestä Mekrijärvel
-le.  Kylän vanhasta rakennuskannasta  on  jäljellä 

Sissolan torppa, jossa  on  asunut  1800-luvun 
alussa runonlaulaja Simana Sissonen. Kylän 
rakenne  on  säilynyt perinteisenä. Seutukaavas-
sa Mekrijärven kylä  on  merkitty kulttuurihistorial-
liseksi suojelualueeksi. Tietä  on  hiljakkoin pa-
rannettu, minkä yhteydessä maisema  on  muut-
tunut leikkauksien  ja  tien pengertämisen vuoksi. 
Tiemaisema  on  vielä muutamia vuosia ankea 
kasvillisuuden puuttumisen vuoksi. 

Paikallistie  15774 vie Viininiemelle,  joka  on  pai-
kallisesti merkittävä rantakylä. 



Liikenneympäristän  tila Pohjois-Karjalassa - Luonto  ja  kulttuuriympäristä 
	

LIITESIVU  7  

J  UUKA 

JUUKA  

Luonnon  yleispiirteet 

Juuka  on  tunnusomaista vaara-Karjalaa. Maas-
toa luonnehtii luode-kaakkosuuntainen juovai-
suus.  Se  ilmenee pitkinä vaarajaksoina  ja laak-
soina. Juualle  ominaista ovat vaaraselänteitä 
peittävät laajat metsät  ja  varsinkin kunnan länsi-
osassa avarat suomaat.  

J uuan  pohjoisosassa esiintyy pääasiassa  har-
maata  ja  punaista graniittigneissiä. Eteläosan 
kvartsiittivaarojen välissä  on kalevalaisiin  hus-
keisiin  kuuluvaa fylhiittiä, kiillehiusketta  ja emäksi-
sia  kivilajeja kuten amfiboliittia  ja dolomiittista 
kaIkkia.  Pitäjän lounaisosassa monet vaarat 
ovat kvartsiittiliusketta, mutta niiden itä-  ja  länsi-
puolella tulee esille maanpintaan runsas kalkki- 
kerros. Nämä esiintymät ovat kasviston kannal-
ta mielenkiintoisia. 

Yleisin maalaji  on moreeni,  joka peittää erityi-
sesti kallioiden suojasivuja. Moreenikumpujen 
väliin  jää  usein pitkänomaisia karuja suomaita. 
Huomattavin lajittuneiden maalajien harjujono 

 on Kunnasniemen-Juuan  harju. Pieniä harjujak
-soja  ovat Kuhnustasta kohti kirkonkylää suun-

tautuva harju  ja  Ylä-  ja  Ala-Ruokosen länsipuo-
leIla kulkeva jyrkähkö selänne. 

Hedelmällisiä rantasavikoita  on mm. Vuokonjär-
yen rantamailla,  kirkonkylän ympäristössä,  Nun-
nanlanden  ja Larinsaaren  kylissä sekä Kuhnus-
tanjärven rannoilla. 

Juuan  alueelta Pieliseen virtaavista vesistä tär-
keimmät ovat Juuanjoki  ja sen  luoteesta laske-
va hisäjoki Ylemmäisenjoki.  J uuanjoen  koskista 
mainittavia ovat Säijäsenkoski  ja Herralankoski. 
Vaikkojoki  on  suojeltu koskiensuojelulailla. 

Juuan  erikoisuutena  on  rikas kasvisto kalkkipi
-toisen alustan  ja runsasravinteisten pintavesien 

 vaikutuksesta. Esimerkiksi ruskeatähkäinen 
ruosteheinä kasvaa harvinaisena erillisesiinty-
mänä Juuan Petrovaarassa. Soiden kasviharvi-
naisuuksista ovat mielenkiintoisia myös suonei-
donvaippa, lehtoneidonvaippa, kapealehtinen 
kämmekkä, lettorikko  ja tikankontti. Kasvilhisuu-
tensa  ansiosta Juuassa onkin runsaasti soiden-
suojeluohjelman  ja lehtojensuojeluohjelman  

alueita ( Vaikkojoen suot, Aventolammit, Hepo- 
lampi, Moskuunsuo, Savijärven rantaletot,  Val-
kelam men letot, Härkinpuro, Pihlajavaara, 
Kuusjoki, Merlampi, Kusilampi  sekä Koivikkolan 

 ja Hepolammen rinnelehdot). Aarniometsäkoh-
teita  on Keihäsjoen, Soidinniemen  ja Tahkovaa

-ran  alueilla. Linnuston kannalta merkittäviä alu-
eita ovat lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvat 
Vuokonjärven pohjois-  ja eteläpäät  sekä paikal-
lisesti merkittävä Pielisen Retulahti Juuan kir-
konkylän lähettyvillä. 

Kulttuurihistoria 

Ensimmäiset kylät ovat olleet  1500-luvulla Juu-
ka Juuanjoen suulla  ja  Vuokko Vuokonjärven  ja 

 Pielisen kannaksella. Stolbovan rauhan jälkeen 
 1660-luvulla alkoi uusi asutusvaihe, jolloin asu-

tettiin Larinsaari  ja Nunnanlahti.  Myöhemmin 
asutus laajeni Ahmovaaraan  ja Kuhnustaan ja 
Liperin  suunnasta Timovaaraan.  

1800-luvun vaihteessa  J uuassa laskettin  useita 
järviä, minkä vaikutukset näkyvät yhä maise-
massa. Vuokonjärveä laskettiin kahteenkin ot-
teeseen, minkä vuoksi pitkästä Vuokonjärvestä 

 on  jäljellä enää kapeita luhtia. Sorveusjärven 
lasku tapahtui hallitsemattomasti vuonna  1806. 

 Vuonna  1859 Höytiäisen  laskun vaikutuksesta 
Juuan maa-ala kasvoi tuntuvasti, jolloin Kuh

-nustan  kylä sai laajalti uutta viljelysmaata  ja 
 syntyi uusi Tuopanjoen kyläkunta viljelemään 

vesijättöä. 

Vuokon Pyötikköön  muutti  1800-luvulla  van-
hauskoisia  ortodokseja, jotka perustivat alueelle 
myös luostarin.  Se  toimi vuosina  1847-90.  Ny-
kyisin paikalla  on  vanha kalmisto  ja  uusi 
tsasouna. 

Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita ovat Puu-
Juuka, Paalasmaan saariasutus  ja  Heinävaaran 
asutus Länsi-Vuokossa. Puu-Juuka  on  kirkon-
kylän vanha keskusta, joka  on  Pohjois-Karjalan 
harvoja perinteisen rakennuskantansa säilyttä-
neitä kokonaisuuksia. Alueeseen liittyy Juuan 
puu kirkko  ja kehlotapuli. 
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Tienvarsiluonto  ja  toimenpiteet 

Valtatien  18  Joensuu-Kajaani vieressä  Kopra-
vaaralla  on luonnonmuistomerkkinä  suojeltu ns. 
postipetäjä. Valtatien rakentamisen yhteydessä 
linjausta muutettiin hieman petäjän säästämi-
seksi. Ahmovaarassa tieltä erkanee Kolille kul-
keva maantie  504.  Risteyksen kaakkoispuolella 

 on  opastus-  ja  palvelukeskus  Kolin  portti.  Kolin 
portin  rakennusten  ja tiealueen  väliin sopisivat 
luonnonkukkaistutukset  ja ketokasvit.  

Hieman ennen Juuan kirkonkylää valtatie kul-
kee kalastollisesti  ja  maisemallisesti arvokkaan 
Juuanjoen yli.  Sillan  ympäristön siistiminen  on 

 jo  aloitettu, mutta  on  vielä kesken. 

Juuasta  pohjoiseen tien rakennetta paranne-
taan  ja  se  valmistuu viimeisten päällystysten 
osalta vuonna  1997. Tien  parantamisen yhtye-
dessä syntyneet ylijäämämassat  on läjitetty  ai-
van tien viereen. Läjitysalueiden muotoilua  ja 

 viimeistelyä tulee parantaa, jotta ne sulautuisi-
vat paremmin ympäröivään maisemaan. Pai-
koittain tiealue tuntuu leveältä, mitä voidaan 
osittain korjata maisemoinnilla. 

Maantie  504  Kuusjärvi -Koli  on  Kolille  vievä  pää- 
tie. Ahmovaarasssa tie  sivuaa Aventolampien 
lettoja, mutta tien vaikutus lettoihin lienee pieni. 
Tienvarsien hoidosta tulee kuitenkin sopia vesi- 
ja ympäristöpiirin  kanssa uhanalaisten kasvien 
esiintymisen vuoksi. 

Valtatien itäpuolella  tie  kulkee maisemaa nou-
datellen maastossa, joka  on  hyvin monipuoli-
nen. Savijärvellä  tie  kulkee valtakunnallisesti 
arvokkaan leton  ja lettorämeen  halki. Suon vesi- 
tasapainoa muuttaavaa tien kuivatustarvetta ei 
ole, koska tien tasausta  on  hiljakkoin nostettu. 

 Tien  parantamisesta  ja  kevyen liikenteen väylän 
tarpeesta ollaan tekemässä tarveselvitystä.  Sa-
vijärven  kohdalla  veden virtausta  ei saa 
muuttaa.  

Tien  kunnostamista suunniteltaessa  on  erityi-
sesti korostettava tien merkitystä menoreittinä 
Kolille, kansallismaisemaan.  Tien  tulisi johdat-
taa  ja  saattaa kulkijansa rauhallisesti vastaanot-
tamaan  Kolin tunnelman, jota  ei voi saavuttaa 
nopeasti  ja kiireisesti ajettaessa.  Siksi  tie  tulee 

parantaa erityisen hellävaraisesti maisemaa 
muuttamatta. 

Maantie  506  Juuka-Luikonlahti  kulkee vanhalla 
tienpohjalla. Polvelassa  on  paikallisesti merkit-
tävä kylämaisema peltoineen  ja vaaroineen. 
Halivaarassa  on tienparantamisen  yhteydessä 
levennetty vanhaa luonnonkivestä tehtyä holvi-
kaarisiltaa viimeistelemättömin kivilohkarein. 
Halivaarassa  on  myös perinteisin menetelmin 
hoidettu vanha maatila, jonka ympäristöön sopi-
si tieluiskien luonnonmukainen hoito. Lääninra-
jalla  on  tien vierellä rajapyykki vuodelta  1852.  

Maantie  508 J uuka-Viitaniemi  sivuaa Taivaan-
pankon sora-  ja pohjavesialuetta.  Alueella  on 
tielaitoksen konevarasto.  Kaluston siirtoa muu-
alle  on  harkittu, mutta korvaavaa sopivalla etäi-
syydellä olevaa aluetta ei ole vielä löydetty.  Tie- 
laitoksen soranottoalueet  on maisemoitu,  ja 
suojametsä  on  kasvamassa tien  ja ottoalueiden 

 väliin, mutta yksityisten soranottoalueiden mai-
semointi  on  kesken. 

Vaikkojoella  tie  sivuaa soidensuojeluohjelman 
aluetta. Raholanvaarassa  tie  kulkee paikallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön halki. Maisem  i- 
en  avaamista Kiimalammelle  koko  kylän alueel-
la voisi harkita tehtäväksi talkootyönä. 

Martonvaaran-Pol  velan maantie  5044 on varsn 
 viehättävä  tie  kulkiessaan Palomäen, Hönkä - 

vaaran  ja Timovaaran vaarakylien  kautta  Rau-
vanjärven  rantaa noudatellen  ja loppupäässään 
suoalueiden  kautta Martonvaaraan. Timovaaran 
kylämaisema  on  peräisin  1600-luvulta.  Tien  pa-
rantaminen tulee vaarakylien kohdilla  ja  järven 
rannalla tehdä maastoa noudatellen. 

Maantie  5702  Autiokoski-Vaikko  halkaisee Vaik-
kojoen soidensuojelualueen kulkien lähellä 
Vaikkojärven rantaa. Suoluonnolle olisi eduksi, 

 jos  tien reunapuustoa ei raivata eikä Vaikkojär-
vestä Vaikkolampeen laskevan puron virtausta 
muuteta.  

Kopra  vaaran paikallistie  15731  kulkee pienvete
-nä  arvokkaan Myllyjoen yli.  Tien  vieressä puron 

rannalla  on  lähde, mitä ei saa kuivattaa  tai 
 muuttaa.  Tien  vierellä olevilla sora-alueilla tulisi 

tehdä siistimismurskaus niin, että  lammen  ran-
taan  jää  suoja. 
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Salokylän  paikallistien  15813  kulkee paikal  uses- 
ti  merkittävän Ovaskalanvaaran kylän kautta 
Pihlajavaaraan, jossa tien pohjoisreunalla  on 

 soidensuojeluohjelmaan kuuluva Pihlajavaaran 
suo. Suo saa vettä tien eteläpuoleiselta Isolta 
Pihlajalammelta, josta laskee puro Alimmaiseen 
Pihlajalampeen. Puron virtausta ei saa muuttaa, 
jotta suon vesiolosuhteet pysyisivät 
nykyisellään. 

Paikallistie  15816  Nunnanlahti-Juuka on  vanha 
päätie, joka kulkee arvokkaan Nunnanlanden 
kylän halki. Painorajoitettu Härkinpuron silta  ja 

 kapea  tie  sopivat nykyisellään kylämaisemaan 
hyvin. Tietä mandollisesti parannettaessa tiestä 
ei saa tehdä liian suoraa eikä kyläalueella liian 
leveätä. Myös Juntulankylä  ja Harakkamäki 

 ovat paikallisesti merkittäviä kohteita tien 
vieressä. 

Tahkovaaran paikallistie  15820  kulkee Valkea- 
lammen lettoalueiden eteläreunan  kautta Tah-
kovaaran aarnialueelle, jossa  on  myös merkittä-
vä Pirunkirnu. Lettoalueen kohdalla  on  varotta-
va kuivattamasta tien reuna-alueita. 

Vuokon paikallistie  15826 on  maisemallisesti 
kaunis vanha päätie,  jota  tulee hoitaa maisema- 
tienä museotien periaatteiden mukaisesti. Etelä-
Vuokossa  ja Vuokossa  tulisi näkymiä avata  ye-
sakoita raivaamalla.  Kaikki tien varrella olevat 
maitolaiturit tulisi kunnostaa. Vuokossa Kosken-
korvan kivisilta vuodelta  1833 on  säilyttämisen 
arvoinen.  
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Luonto 

Kesälahti  on  tyypillistä järvi-Suomen maisema- 
maakuntaan kuuluvaa seutua, jossa lukuisat 
vesistöt ovat maisemalle ominainen piirre. Kun-
nan  pinta-alasta lähes kolmannes  on  vettä. Py-
häjärven saaristo kuulukin rantojensuojelu-
ohjelmaan. 

Maisemalle ovat ominaista myös useat harjut, 
sijaitseehan Kesälahti  Il Salpausselällä.  Kesä- 
landen korkeimmat harjanteet ovat  50-60  metriä 
järvien pintaa korkeammalla. Valtakunnallisesti 
arvokkaita alueita ovat Karjalansärkkä  ja 

 M a rj on ie m en kang as 

Kustinsuo  ja Kuolemanlamminsuo  ovat valta-
kunnallisesti merkittäviä suoalueita. Kuoleman- 
lampi  on  ainoa letto laajalla alueella. Vaimon-
niemellä oleva Suurisuo  on  seutukaavassa suo-
jeltu luonnontilainen keidassuo. 

Varmonniemen kaskikoivikko  on  tiettävästi Poh-
jois-Karjalan suurin yhtenäinen jäljellä oleva 
kaskimetsäalue. Muita vanhoja järeitä valkosel-
kätikalle soveltuvia lehtimetsiä Kesälandella on-
kin runsaasti (Kontiosaaressa, Pöllälänniemes

-sä, Sorsasaaressa, Suitsansaaressa, Tervanie-
messä  ja Hummovaarassa). 

Kulttuu riympäristä  

Esihistoriallisia asuinpaikkoja Kesälandelta  on 
 löydetty Ruokkeenlandelta, Pellavaniemeltä  ja 

 Pitkäjärven rannalta Lepolassa. 

Pohjois-Karjalan ainoa kalliomaalaus  on  Poro- 
niemen Jyrkkienkallioilla. Rajakuntana kunnasta 

 on  löydetty myös rajakiviä. 

Totkunniemi  on Kesälanden  vanhimpia kyliä. 
Kylässä vanhimmat rakennukset sijaitsevat van-
han maantien varrella rantaselänteellä. Maas-
ton mukaan polveileva hiekkapintainen tiestö 
noudattaa perinteisiä linjauksia. 

Ensimmäisellä runonkeruumatkallaan Karjalaan 
 Elias  Lönnrot laulatti  Juhana Kainulaista  Hum- 

movaaralla  vuonna  1828. Hummovaaran  kylä- 

tien lähellä onkin Lönnrotin petäjänä rauhoitettu 
mänty. 

Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat  Män-
tyniemen  hovi kirkonkylällä, Hummovaaran ky -
lämaisema  ja Totkunniemen kultuurimaisema. 

Kerelin  kartano  on maakunnallisesti  merkittävä 
rakennushistoriallinen kohde, joka  on  suojeltu 
seutukaavassa. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Valtatie  6  sivuaa paikallisesti merkittävää  Her-
nemäen-Kokkomäen harjualuetta,  joka kuuluu  Il 

 Salpausselän reunamuodotumaan. Siitä pohjoi-
seen  on  valtakunnallisesti merkittävä seutukaa-
vassa suojeltu Kuolemanlammisuo  ja  Pieni Kuo-
lemanlampi, jossa pesli majava. Kuolemanlam-
minsuo  on  arvokas pieni laskettu järvi, jonka  ye-
sijätölle on  syntynyt luhtainen vetinen suo. Val-
tatien reunalla suo  on luhtaista saranevaa,  joka 
keskemmällä muuttuu rimpiseksi letoksi. Suon 
vesitasapaino tulee pitää nykyisellään. 

Mehonmäellä  tien itäpuolella  on  arvokas lehto- 
alue, jossa kasvaa sinivuokkoa  ja kevätlinnun

-silmää.  Tien  mandollinen levennys tulee tällä 
kohtaa tehdä toiselle puolelle tietä. Mehonmäen 

 ja Kesälanden kievarin  välisellä osuudella tien 
vieriä  ja rannempana  ojien varsien pensaikkoa 
tulisi raivata vesistönäkymän avaamiseksi. Mi-
käli alueelle rakennetaan korkeatasoinen leväh-
dysalue, maisemointiin sopisivat luonnonniitty  ja 
rantakasvillisuus.  

Kunnan pohjoisrajalla oleva Kousanlampi  on 
rehevöitymässä  ja sen  merkitys lintuvetenä kas-
vaa.  Tien varsia on  hiljakkoin raivattu näkymien 
avaamiseksi. Mikäli lammesta kehittyy hyvä  lm -

tuvesi,  tulee rantojen antaa jälleen pensoittua. 

Kantatie  71  Herttuala-Puhos kulkee Villalassa 
Villasenjärven rantaa myötäillen.  Tien  geometri- 
an  vuoksi rannalla ei ole pysähdysmandollisuut

-ta, jota lintuharrastajat  ovat toivoneet. Levike 
voidaan mandollisesti rakentaa tulevalle  Kor-
venniemen paikallistielle,  joka kulkee  Villasen- 
järven itärannalla. Hummovaarassa kantatie 
kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kylän 
luoteislaidalla. Varsinainen kylä  jää  tien 
eteläpuolelle. 
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Maantie  480  Aittolahti-Väärämäki on  melko tyy-
pillinen kevytpäällysteinen maantie, joka kulkee 
karussa kangasmaastossa.  Vain  paikoin tieltä 
näkyy Puruveden Hummonselkä. Viinamäellä 

 tie on  osittain leikannut Karjalansärkän-Seiväs-
lammensärkän harjujensuojelukohdetta, mutta 
haitta ei ole merkittävä.  

Mar] oniemen paikallis tie 14955  kulkee Kesälah
-den kirkonkylältä Totkunniemeen,  joka  on  valta-

kunnallisesti arvokas maisema-alue.  Tie on  val-
takunnallinen pyöräilytie. Tietä mandollisesti 
parannettaessa tien linjauksen  ja tasauksen  tuli-
si noudattaa nykyistä linjaa. Tietä  on  toivottu 
päällystettäväksi. Ojavalleja olisi paikoin aiheel-
lista madaltaa  ja  joitakin leikkauksia 
maisemoida. 

Kesälanden-Sarvisalon 	paikallistieltä  15507  
avautuu paikoin avarat Savilanden viljelys-  ja 
rantamaisemat.  Tie  kulkee vedenoton  vara-alu-
eena olevan harjun vierestä. Samalla alueella 

 on soranottoalue,  minkä käyttö tulisi lopettaa  ja 
 alue maisemoida. Piikkeensalmen sillalta  on 
 laajat näkymät Pyhäjärvelle. Paikoin tien reuna- 

metsiä voisi harventaa. Uukuniemeltä  on  toivot-
tu  tie-  ja siltayhteyttä Sarvisaloon,  mutta siihen 
ei ympäristösyistä tule ryhtyä. 

Mustalanden paikallistie  15512  kulkee  H urn  mo- 
vaaran kylän kautta Luukkalaan  ja Riitahuhtaan. 

 Tie on  perinteinen kapea paikallistie, joka loppu- 
päässään kulkee  varsin perinteikkäässä  maise-
massa. Hummovaarassa  on  kolme vanhaa uhri- 
kiveä  ja ns. Lönrotin  petäjä, jonka juurella  Elias 

 Lönnrotin sanotaan laulattaneen  1828  Juhana 
Kainulaista. 

Luukkalassa  on pohjoiskarjalaisittain  harvinaisia 
katajaketoja. Aivan tien pohjoisreunalla kasvaa 
luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu pilarikataja. 
Kataja tulisi merkitä mandollisimman hyvin, ettei 
tienhoitotoimilla (aurauksella, lanauksella, oji-
tuksella) vaurioitettaisi sitä. Heikkilän lähellä  on 

 tien vierellä puolen hehtaarin laajuinen luonnon-
suojelualue. Riitahuhdassa tien molemmin puo-
lin  on  kivisiä hevoslaitumia perinteisine riuku-  ja 
kiviaitoineen. Päällystettynä  tie on  muuttanut 
jonkin verran maisemaa, mutta ei huomattavas-
ti. 
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Luonto 

Kiihtelysvaara  kuuluu vaara-Karjalan maisema- 
alueeseen,  jolle  on  ominaista pitkät vaarajonot. 
Kallioperän monimuotoisuus luo vaihtelevuutta 
topografiaan  ja  kasvillisuuteen. Kallioperä koos-
tuu kunnan itäosissa etupäässä graniittigneis-
sistä  ja  länsiosissa kiilleliuskeesta  ja fylliitistä. 
Heinävaara, Kiihtelysvaara, Hyypiävaara ja 
Raatevaara  erottuvat korkeina kvartsiittivaaroi-
na maisemasta erittäin hyvin. 

Kunnan eteläosaa luonnehtivat rikkonaiset  ye-
sistöt. Kiihtelysvaara  kuuluu pääosin Jänisjoen 
vesistäalueeseen, jonka keskusjärvi  on Loitimo

-järvi. Loitimojärven landet ovat maakunnallisesti 
arvokkaita lintualueita. Loitimon vedenpintaa 
säännästellään Ruskeakosken voimalaitoksella, 
josta vedet virtaavat jyrkkärantaiseen Tannik-
kaan.  Sen eteläpäässä  on Vihtakosken  voimala. 
Loitimojärvi Jänisjoen reitin keskustana oli mui-
naisen tärkeän liikennereitin keskus. 

ValtakunnallIsesti  merkittäviä alueita ovat Juka-
vaaran-Särkilammenvaaran  ja Kannusvaaran 
harjualueet  sekä Vintilänsuo  ja Rahalammin

-suo. Suoalueista laajin  on Tohmajärven  puolelta 
kunnan eteläosaan ulottuva Valkeasuo, jonka 
keskeiset  osat  ovat polttoturvetuotannossa.  Val-
keasuon  pohjoisosa  on  seutukaavassa suojeltu. 

Kulttuuriympäristö  

Kiihtelysvaaran vanhin asutus keskittyi Loitimo-
järven tienoille. Vuonnal500 oli kyliä Oskolas

-sa, Palolla ja Uskalissa.1600-luvun alussa asu-
tus levittäytyi nykyiseen kirkonkylään. 

Heinävaaran, Hyypiän  ja Raatevaaran  vaara-a-
sutus ovat peräisin  1500-luvun alusta. Heinä-
vaaralla rakennukset sijaitsevat nauhamaisesti 
vanhan Tohmajärven tien varrella. 

Tohmajärven  vanha maantie  on  peräisin 
 1600-luvulta.  Se  kulkee Heinävaaran kylästä 

Kontiolanden Selille  ja Mönniin. 

Huhtilampi  on 1500-luvulta peräisin oleva  jar- 
venrantakylä,  jossa kylän rakenne  on  pysynyt 

perinteisenä, vaikka rakennuskanta onkin 
muuttunut. 

Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat Kiih-
telysvaaran kirkkoympäristä, Heinävaaran  ja 
Huhtilammen kylämaisemat, Hyypiän ja Raate

-vaaran vaarakylät sekä Tohmajärven vanha  tie.  

Kiihtelysvaaran puukirkko kirkonkylän keskus-
tassa  on  rakennettu vuosina  1769-70.  Erillinen 
kellotapuli  on  vuodelta  1857.  Nykyisin kotiseutu-
museona toimiva pitäjänmakasiini tien toisella 
puolella  on  vuodelta  1861. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet  

Kan  tatie  74  Joensuu-llomantsi kulkee Joensuun 
kaupungin rajalta Kaukaansärkkien harjualueen 
kautta Alaviin, jonka jälkeen  tie  kulkee Heinä-
vaaran maisema-alueen rajalla. Vaaran länsirin-
teellä  on  rehevää lehtokasvillisuutta kuten leh-
muksia  ja valkovuokkoja. Linnuston  suojelun 
vuoksi Pitkälammen pientareiden pensaikkoja ei 
tule raivata näkymien avaamiseksi. Heinävaa-
ran liittymän maisemointia tulee parantaa.  Kas-
telampien  alueella  tie-  ja ratapenkereet  ovat 
katkaisseet  veden  vaihtuvuuden lammissa.  Nil- 
ton ajoit+: 	Scn 	 flI\ ''T.Illrn  

le  hyvin. 

Maantien  494  Landenvaara-Heinävaara  merkit-
tävin alue  on  Kiihtelysvaaran kirkkoympäristö  ja 

 taajama-alue. Taajamassa tien parantamisen 
yhteydessä museo  on  jäänyt matalaan painan-
teeseen.  Tien  ja  kevyen liikenteen väylän väliset 
paikoittain erittäin  syvät ojat  häiritsevät maise-
maa eniten. 

Maantie  510  Alavi-Jakokoski  on  osa Heinävaa-
ra-Selkien maisema-aluetta.  Tien  parantaminen 

 on  aloitettu kuluvana syksynä.  Tien  nosto  ja  le- 
vennys  alkupäässä viljelyalueella muuttaa mai-
semaa, vaikka tieUnja pysyykin enimmiltä osil-
taan paikallaan. 

Maantie  4942  Huhtilampi-Lastujärvi  kulkee  Huh-
tilammen  maisema-alueIta Landenvaaran kaut-
ta Tuupovaaran Koveroon. Valtakunnallisesti 
arvokkaalla Huhtilammella kallioleikkaus vaatisi 
maisemointia esimerkiksi kalliokasveilla. Viljely- 
alueilla tienvarret olisi hyvä raivata. 
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Kl1 HTELYS  VAARA 

Raatevaaran-Hyypiän paikallistie  15612 on  yksi 
Pohjois-Karjalan kauneimmista teistä kulkies-
saan Raatevaaralta Hyypiävaaralle, jotka mo-
lemmat ovat kansallismaisemia.  Tie  noudattelee 
maastonmuotoja  ja  rytmiä hyvin kuten vanhim-
mat tienlinjaukset yleensäkin.  Tie  soveltuu mai-
sematieksi, eikä tien nostoja  tai linjauksen  muu-
toksia tule tehdä. Muutamista paikoista kylätoi-
mikunta  tai  vastaava voisi raivata tienvarsien 
pusikoita. 

Myös Oskolan-Uskalin paikallistie  15615  nou-
dattelee maastonmuotoja kauniisti. Oskolankos

-ken  maisemaa olisi mandollista raivata, mutta 
tien vähäliikenteisyyden (KVL  90  ajoneuvoa 
vuorokaudessa) vuoksi aktiivinen tienvarsimai-
semien hoito tuntuu turhalta.  Sillan  molemmissa 
päissä olevat isot männyt ovat säilyttämisen  al-
voiset.  Kosken  lähistöllä  on  Pikku vihan aikai-
nen taistelupaikka vuodelta  1742.  Kosken  pe-
rattu  uoma  on  avattu kulkuun vuonna  1865. 

Pa/on paikallistie  15622  kulkee maastoa melko 
hyvin noudatellen paikallisesti arvokkaan Palon 
kylän kautta Kiihtelysvaarasta Landenvaaraan. 
Tietä reunustavat useat koivikot, joista Latva- 
vaarassa  on  tavattu valkoselkätikkoja. 

Tervasuon paikallistie  15623  kulkee valtakun-
nallisen Jukavaaran-Särkilammenvaaran harju-
jensuojelualueen kautta Töippään. Tiellä  on 

 muutamia isoja leikkauksia, jotka ovat aikojen 
kuluessa maisemoituneet melko hyvin. 

Heinävaaran paikallistie  15624 on 1600-luvulta 
peräisin oleva vanha Tohmajärven maantie.  Ko-
ko  Heinävaaran kyläalue  on  seutukaavassa 
suojelualuetta. Rakennukset sijaitsevat nauha-
maisesti tien varrella. Vanhimmat kylän raken-
nukset ovat  1700-luvulta. Kylälle  on  toivottu ke-
vyen liikenteen väylää,  ja  lisääntyvän asutuksen 
vuoksi  se  lieneekin tarpeen. Väylän  tai  polun 
sijoittaminen maisemaan vaatii erittäin hyvää 
suunnittelua.  Koko  Heinävaaran alueelle tulee 
tehdä maisemanhoitosuunnitelma, jossa ote-
taan kantaa myös tienvarsien hoitoon  ja  kevyen 
liikenteen väylän rakentamiseen  ja  linjaukseen. 
Mikäli maisemaan soveltuvaa linjausta  ja  raken-
nustapaa  ei löydy, kevyen liikenteen väylän ra-
kentamisesta tulee luopua. 

Paikallis  tie 15719  Keskijärveltä Selkielle on 
 tyypillinen metsätie.  Tien  alkuosa kantatien  hit-

tymästä  pohjoiseen  on  kapea  ja  korkea, mikä ei 
avoimessa viljelysmaisemassa sovi ympäris-
töön. Tietä olisikin jossain vaiheessa levennet-
tävä  ja  madallettava,  mutta  jo  penkereiden  le-
ventäminen  ja  loiventaminen  auttaisi. 
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Luonto  

Maisemakuvassa  ovat hallitsevina Salpausse-
län reunamuodostumat  ja  niihin liittyvät harjut  ja 

 harjanteet. Ensimmäinen Salpausselkä tulee 
Kiteelle kapeana harjanteena kaakosta  ja  se 

 laajenee Kangasjärven jälkeen noin  10 km  leve-
äksi. Ensimmäisestä Salpausselästä erkanee 
luoteeseen Kiteenjärven eteläpuolelle harjujak

-so (Naurisniemi, Vallinmäki, Pajarinmäki, Kirk-
kosärkät),  joka ulottuu toiselle Salpausselälle. 
Tolosenmäellä toisesta Salpausselästä erkanee 
luoteeseen pitkä harjujakso, joka jatkuu edel-
leen Rääkkylän kirkolle. 

Kitee kuuluu järvi-Suomen maisemamaakun-
taan. Kunnan länsiosassa  on  Oriveden  allas 
saaristoineen.  Itäosassa  on  lukuisia pieniä jär-
viä  ja  Karjalan Pyhäjärvi, joka kuuluu erityissuo-
jeltuihin vesistöihin. Oriveden  ja Pyhäjärven 
rantojensuojeluohjelman  alueet ulottuvat myös 
Kiteen puolelle. 

Kiteen nimikkolajina voidaan pitää lehtoukon-
hattua,  jota  tunnetaan Suomen puolella  vain 

 muutamassa lehdossa. Lehtojensuojel uohjel-
maan Kiteeltä kuuluvatkin Papinniemen ukon-
hattulehto, Otravaaran ängelmälehto,  Huden- 
saaren lehto, Kotalanden rantalehto, Näsönsal

-men harjulehto  ja Syrjäsalmen suppalehto.  

Valtakunnallisesti arvokkaita alueita ovat lintu- 
vesistä Ylälampi-Hovinlampi, Päätyeenlahti  ja 
Juurikkajärven  pohjoisosa. Kiteenjärven Pääty-
eenlahti  ja Juurikkajärven pohjoispää  ovat syn-
tyneet järvenlaskun vaikutuksesta. 

Suurimpia yhtenäisiä suoalueita ovat Suurisuo, 
Lietsonsuo  ja Kirkkosuo.  Valtakunnalliseen soi-
densuojeluohjelmaan kuuluu Partiissuo. 

Kiteellä  on 1 3 yksityismaiden  luonnonsuojelu- 
aluetta  ja  21 rauhoitettua luonnonmuisto

-merkkiä. 

Kiteellä lienee Suomen suurin siperianlehti-
kuusimetsikkö.  Nils  Ludvig Arppen  sanotaan 
istuttaneen puut  1840-luvulla laivanrakennus-
puiksi. Metsikkö  on  seutukaavassa suojeltu. 

Valkoselkätikalle  soveltuvia metsiköitä  on Ha-
vukkasaarella, Hiidensaarella,  Ison Heinäjärven 
rannoilla, Makonsaarella, Tienristillä, Haarajär-
vellä, Sopensuolla  ja Hyypiöjärven  rannoilla. 
Sopensuolla  ja Makonniemellä  on  vanhoja lehti-
puumetsiköitä, joita  on  esitetty suojeltavaksi. 

Kiteellä  on  muutamia yksittäisiä harvinaisen 
etelänpurohopeatäplän havaintoja (Kattilavaa

-rasta, Tiekoskelta, Säyneenkylästä ja Kuukke-
ista). 

Kulttuuriympäristö 

Kivikautisia  asuinpaikkoja Kiteeltä tunnetaan 
useita. Asutusta  on  ollut ainakin Humalajoen 
suun molemmin puolin, Hyypi  in  kannaksella, 
Muljulassa, Hiiskoskella  ja Ätäskcärver 

 ympäristössä. 

Kiteellä oli runsaasti asutusta  jo vuonnal500, 
 jolloin kirkonkylässä oli  jo kirkkokin.  Lisäksi asu- 

tim Kiteenlandessa, Kunonniemessä ja  kenties 
Potoskavaarassa  ja Rokkalassa.  

Luterilainen seurakunta perustettiin vuonna 
 1630,  ja  1640-luvulla uusi kirkko rakennettiin 

kirkonkylään Päätyeelle. Nykyinen Kiteen  har-
maakivikirkko  valmistui  1886,  ja  se on  valtakun-
nallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde 
yhdessä pappilan kanssa. 

Puhos  oli  1700-luvulla huomattava keskuspaik-
ka, jonne suunniteltiin perustettavaksi kaupun-
kia. Puhoksen merkitys kasvoi  1780,  jolloin 

 Gabriel  Wallenius perusti  sinne vesisahan. Pu-
hoksen laivatelakalta  valmistui vuonna  1833 
Arppen rakennuttamana  Suomen ensimmäinen 
höyrylaiva, Ilmarinen. Arppelta Puhoksen osti 
kauppaneuvos Mustonen, jonka kuoleman jäl-
keen Puhos vähitellen hiljeni. 

Kiteellä kuten muuallakin Pohjois-Karjalassa 
laskettiin runsaasti järviä. Humalajärveä lasket-
tiin kahteenkin otteeseen perkaamalla Kiteenjo-
kea. Vedenpinnan laskiessa kolmella metrillä 
vesijättöä paljastui Hyypiinjärveltä, Pitkäjärveltä 

 ja Kiteenjärveltä.  Tähän perustuu valtakunnalli-
sesti arvokkaan nykyisen Kiteenlanden maise-
ma-alueen avoimet maisemat. Samoin Atäskön 
laskiessa ovat syntyneet maakunnallisesti ar-
vokkaat Koivikon laajat peltoaukeat. 
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Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Valtatie  6  Lappeenranta-Joensuu kulkee Kiteen 
halki toista Salpausselkää noudatellen etelästä 
pohjoiseen. Valtatien varrella  on  pari  paikallista 
harjukohdetta, mutta valtatie ei leikkaa niitä. 
Syrjäsalmella tien läheisyydessä  on suppalehto, 

 jonka vesitasapainoa ei saa muuttaa. 

Koivikon viljelysmaisema  on maakunnallisesti 
 arvokas,  ja  se on  suojeltu seutukaavassa.  Vilje-

lysmaisema  lienee turvattu, koska alue kuuluu 
laajalti maatalousoppilaitokselle. Kantatien liitty

-män havannoitavuutta  voisi parantaa istutuksin 
(esimerkiksi niittykasveja  tai lehtikuusia).  Kanta- 
tien liittymän läheisyydessä  on  rauhoitettu  män-
ty,  mutta  tie  ei uhkaa mitenkään  sen  säilymistä.  

Kantatie 71  Herttuala-Puhos kulkee valtakun-
nallisesti arvostetun Puhoksen kulttuuriympäris-
tön kautta. Puhoksen kohdalle  on  toivottu kevy-
en liikenteen väylää  ja  valaistusta. Mandollinen 
kevyen liikenteen väylä tulee rakentaa ympäris-
tön arvoja kunnioittaen. Muutoinkin alueen  teis-
töä kunnostettaessa ja  yksityisiä teitä rakennet-
taessa tulisi erityisesti ottaa huomioon ympäröi-
vä kulttuuriympäristö. 

Kantatie  halkoo loppupäässä Koivikkokankaan 
lehtikuusimetsikön. Metsikön säilymisestä tulee 
huolehtia  sen  luonnon  ja kultuurihistoriallisten 

 arvojen vuoksi. 

Maantien  482  Tolosenmäki -Liperi-Käsämä var-
rella  on  valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjel

-man  kohde Hovinlampi-Ylälampi. Lintuvesien 
kohdalla liiallista pensaikkojen raivaamista tulee 
välttää, eikä maisemien avaaminen lammille ole 
toivottavaa linnuston suojelun kannalta. 

Maantie  486  Lepikko-Tohmajärvi  kulkee Nimi-
kummun kylämaiseman pohjoispuolitse Kiteelle. 
Lähellä Kiteen keskustaa tien pohjoispuolella  on 
Sopensuon aarniometsä-  ja valkoselkätikkakoh

-de,  mikä tulee säilyttää. Alueen kautta  on  suun-
niteltu Kiteen ohiajotien jatketta. Tielinjauksesta 
tulee luopua siitä aiheutuvien haittojen vuoksi. 

Kiteeltä  koilliseen mennessä  tie  ylittää Pääty- 
eenlanden lintuveden. Levähdysalueella pensai - 
kon  liiallista raivausta tulee välttää.  Tien  luoteis- 

puolelle  jää Kytänniemen  hovi  ja  kaakkois- 
puolelle Kytänniemen kivikautiset asuinpaikat. 

Maantie  488  Kitee-valtakunnan  raja  lienee Ki-
teen kaunein  tie. Tien  alkuosa kulkee paikalli-
sesti arvokkaalla hajulla.  Tien koillispuolelle  tien 
viereen  jää  kaksi luonnonmuistomerkkiä sekä 
Pellonmäen rinneniitty. 

Kiteenlandella  on  valtakunnallisesti arvostettu 
kulttuurimaisema. Maisemaan liittyvät peltokum-
pareet, järvet, kivikautiset asuinpaikat  ja kalmis

-to. Tie  noudattelee suurimmaksi osaksi vanhaa 
tielinjausta  ja tasausta,  mistä  tie  onkin saanut 
kunniamaininnan  "Tie  paikallaan-kilpailussa. 
Hyypiinjärven rantapengerrys louhikkoineen ei 
ole täysin sulautunut maisemaan. Paikoin tien-
varsia voisi raivata näkymien avaamiseksi. 

Maantie  4882  Kitee-Valkeavaara-Korkeakangas 
kulkee Valkiavaarassa Paasunjoen pienvesi-
kohteen yli. Kattilavaaran  ja Kattilakosken  alu-
eella  on  tavattu erittäin uhanalaista etelänpuro-
hopeatäplää, mikä  on  otettava huomioon tietä 
mandollisesti parannettaessa niin, ettei teitä kui-
vateta liiallisesti eikä purojen kulkua  ja virtausta 

 muuteta  tai ylijäämämaita läjitetä  alueelle. Hir-
volanmäessä  tie  kulkee Mustaojan pienvesikoh

-teen  yli. Pienvesikohteiden osalta  on  tärkeätä 
pitää niiden rantametsiköt käsittelemättä  ja  säi-
lyttää  veden virtaus  ennallaan. 

Heinonniemen paikallistie  15514  kulkee perin-
teikkäässä Hiiskosken maisemassa, johon 
myös Hiiskoksen taistelupaikka  ja  kivisilta oleel-
lisesti kuuluvat. Vihtavaarassa  tie  kulkee suojel-
tujen valkovuokkoesiintymien poikki. Valkovuok

-koja  kasvaa myös tiealueella.  Tien parantamis
-suunnitelmaa tehtäessä olisi aiheellista arvioida 

hankeen vaikutukset luontoon  ja  maisemaan 
etenkin Heinonniemen kylässä. 

Suoparsaaren paikallistie  15518 on  yksi Kiteen 
kauneimmista teistä. Etenkin Vanhan  hovin 

 kohdalla maisema  on  kaunista, mutta näkymiä 
vesistöille tulisi avata nykyistä enemmän. 

Papinniemen-Juurikan paikallistie  15522  kulkee 
Juurikkasalmen  sillan  luona kivikautisten asuin- 
paikkojen vierestä. Juurikassa  tie  kulkee tsa

-saunan ja  kalmiston sekä Juurikkajärven poh-
joisosan lintuvesiensuojeluohjelman pohjois- 
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puolelta niin, ettei järveä näy tielle lainkaan  san-
kan pensaikon  ansiosta. Muut suojelukohteet 
ovat huomattavasti kauempana tiestä. 

Niinikumpu-Juurikan paikallistie  15525  kulkee 
Niinikummun kylämaiseman halki.  Tien  paran-
nuksen yhteydessä tietä  on  ajateltu nostetta

-van,  mikä ei kuitenkaan sovi avoimeen kulttuuri-
maisemaan. Kylä merkittäviä rakennuksia ovat 
Ulriksbergin  ja Pakarilan  tilat, joihin 
Karttu-Kakskerran nyt rapistuneet rakennukset 
liittyvät historiallisesti. Niinikummun tien lähei-
syydessä  on  useita luonnonmuistomerkkejä  ja 
Niinikummun kalmisto.  Mandollinen tienparan

-nus  tuleekin tehdä hienovaraisesti alueen arvoja 
kunnioittaen. 

Kitee-Säynejärvi paikallistie  15531  kulkee  Lou-
kunvaaran kylämaiseman  kautta.  Tien  vierellä 

 on Loukunvaaran kalmisto. Tiekosken siltamai-
sema on  säilytettävä. 

Savikon  paikallistien  15534  varrella  on Timon
-mäessä suojeltu kataja. 

Kiteenlahti-Loukunvaaran paikallistie  15535  kul-
kee pohjoisosiltaan valtakunnallisesti arvokkalla 
Kiteenlanden maisema-alueella. Tienparanta-
missuunnitelma  on  tehty hiljakkoin,  ja  töiden  on 

 suunniteltu alkavan keväällä  -95. Tienparanta
-minen  on sovitettavissa  osittain metsitettyyn 

maisemaan. 

Hovinsalon paikallistie  15540  kulkee paikallises-
ti arvokkaan Muljulan kylämaiseman halki.  Tie 

 parannettaessa  on kalmisto  jäänyt tien sivuun 

Kunonniemen-Potoskavaaran paikallistie  15545  
sivuaa Kiteenjärven landen pohjukkaa  ja Potos-
kan kasvillisuusaluetta.  Tien  vieressä  on  paikal-
lisesti merkittävä lkolan päärakennus. 

Riikolan-Potoska  vaaran paikallistien  15547  var-
rella Kuukkelissa  on  uhanalaisen etelänhopea-
purotäplän esiintymisalue. Perhosen esiintymi-
nen  on  otettava huomioon teitä parannettaessa 
niin, ettei tienparantamisen yhteydessä kuivate

-ta esiintymisalueita  tai  tuhota orvokikasvustoja, 
joita perhonen käyttää ravintonaan. Papinmäel

-lä  tien vierellä  on  arvokkaat Papinmäen lähteet, 
joita ei saa kuivataa tieojituksilla. 

Akkalan-Päätyeen  paikallistien  15553  varrella 
 on Tienristin valkoselkätikka-alue. Tietä ei tule 

leventää metsikköön päin, jotta alue pysyisi 
mandollisimman kokonaisena.  Tien  varrella ovat 
paikallisesti arvokkaat Ruppovaaran  ja  Haara- 
järven kylät. 
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KONTIOLAHTI 	 hempia metsäkuvioita  on Huurunrinteellä, 
Soikkelissa  ja Huuhkajanvaaralla.  

Luonto 

Kontiolahti kuuluu järvi-Suomen  ja  vaara-Karjalan 
vaihettumisvyöhykkeeseen. Koillisosat kuuluvat 
vaara-Karjalaan  ja lounaiset osat  järvi-Suomeen, 
jolloin  koko  kunnan maisema  on  vaihteleva.  He-
rajärven  ympäristö liittyy  Kolin  maisema- 
alueeseen. 

Kunnan eteläosissa  on  hyvin vaihteleva harju- 
maasto. Harjujaksoista merkittävin  on Harisärk-
kä,  joka ulottuu Ripulijärven tienoilta pohjoiseen 
Juuan puolelle. Jaamankankaan reunamuodostu

-man  alue ulottuu Höytiäisen etelärannalla Höyti-
äisen kanavan länsipuolelta Pielisjokeen  ja  Kon-
tiolanden taajamaan saakka. Aittolammen dyy-
neillä kasvaa uhanalainen hietaneilikka. Pällön-
vaaran-Kruununkankaan harjualue  ja Jouhteni-
sen harjusaari  kuuluvat valtakunnalliseen 

 ha rj  uj  e n S  uoje lu ohj elm  aan 

Häytiäisen  laskun yhteydessä  1850-luvulla järven 
 pinta  laski lähes kymmenen metriä, mutta toivot-

tua vesijättöä ei Kontiolandella paljastunut paljoa-
kaan rantojen jyrkkyyden  ja karuuden  vuoksi. 
Laskun yhteydessä paljastuivat Jaamankankaan 
hiekkasärkät  ja Suurhiekan särkät. Jouhtenisen 
harjusaarella  laskun yhtydessä paljastuneissa 
hiekkarannoilla elävät suomen laajimmat sametti-
muurahaiskoloniat. Myös soidensuojeluohjel-
maan kuuluva Kontiolanden pohjukan luhtainen 
suo  on  syntynyt  veden  laskun yhteydessä. Höyti-
äisen saaristo kuuluu valtakunnalliseen rantojen-
suojeluohjelmaan. 

Tunnetuin luontokohde  on Kolavananuuron rot-
kolaakso,  jonka arvo perustuu poikkeukselliseen 
ulkonäköön, geologisiin piirteisiin  ja  kasvillisuu-
teen. Valtatie  18  Joensuu-Kajaani kulkee toisen 
merkittävän uuron, Kalliojärven uuron poikki. 

Valtakunnallisesti merkittäviä alueita ovat myös 
Ohonsuo, Kaitajoen suoaiue, Huurunlammen-
Sammakkolammen suo, Ruunalammen suo  Jaa-
mankankaalla, Lipaksen ja Sisuslanden lintuve-
det  sekä Pitkärannan suo Siprissä. 

Vaikoselkätikalle  soveltuvia lehtimetsiä  on Teyri- 
saaressa  ja Ruopansaaressa.  Arvokkaita  van- 

Kalastollisesti  arvokkaita pienvesiä ovat Venejoki, 
Purnupuro, Kuusoja  ja Pusonjoki. Pielisjoen  ala-
osa  kuuluu erityissuojeltaviin vesiin, koska sieltä 
tavataan erittäin uhanalaista järvilohta. 

Kultuuriympänstö  

Lehmosta Pielisjoen rannalta  ja Pilkosta  Marjo-
särkältä on  löydetty esihistoriallisia asuinpaikkoja. 
Ortodoksisia kalmistoja  on  ollut Paiholassa,  ja 
Lehtoilla,  kun taas Romppalassa  ja Pusossa  on 

 ollut kesäkalmistoja. 

Kontiolanden vanhin kylä  on  ollut Vaskiportina-
holla. Mönni, Selkie, Paiholan  ja Pielisensuun 
(Utra)  kylät ovat  1 500-luvulta. 

Mönnin,  Selkien  ja Lehtoin vaarakylät  ovat valta-
kunnallisesti huomattavia kohteita samoin kuin 
niitä yhdistävä vanha Tohmajärven maantie. Asu-
tus  on  sijoittunut nauhamaisesti tien varteen. 

Saman tien vaikutusalueella  on  myös valtakun-
nallisesti merkittävä Jakokosken kanava.  Se on 

 osa  1870-luvulla toteutettua Pielisjoen kanavoin
-tia. Merenkulkuhallitus  hoitaa aluetta kanava-

museona. 

Höytiäisen  kanava syntyi  1859,  jolloin Höytiäisen 
laskun yhteydessä vesimassat mursivat kanavan 
padot  ja  vedenpinta laski lähes kymmenen 
metriä. 

Sahatavaran kysynnän vilkastuttua tukinuitto  Pie-
lisjoella  työllisti väkeä Ristisaaren erottelupaikas

-sa,  jolloin Kylmälleojalle kasvoi metsätyömiesten 
kylä. 

Talvisodan jälkeen aloitettiin Salpalinjan rakenta-
minen, mistä  on  säilynyt Onttolan saipa-asema, 
joka  on  myös kulttuurihistorialtaan valtakunnalli-
sesti merkittäviä kohde. Jaamankankaan tankki- 
esteet  on  suojeltu seutukaavassa. 

Sotien jälkeen Pielisjokeen rakennettiin Kuuman 
voimalaitos, minkä yhteydessä vanhat Mönnin  ja 

 Jakokosken heinäluhdat jäivät  veden alle ja irto
-uitto  ja sen  vaatima Ristisaaren erotttelu 

lakkautettiin. 
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Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Valtatie  18  Joensuu-Kajaani  on  tyypillinen  1970- 
luvun valtatie.  Se  kulkee alkuosastaan karussa 
kangasmaastossa. Kylmälammen lounais-  ja län-
sirannoilla  on vaateliasta  kasvillisuutta. Jaaman-
kankaalla tien molemmilla puolilla ovat Salpalin

-jan tankkiesteet,  jotka  on  suojeltu seutukaavas-
sa. Pohjoisempana Kalliojärven uuron lähellä  on 
linnuston  kannalta arvokas Likolampi. Linnuston 
suojelemiseksi  lammen ja  tien välinen pensaikko 
pitää jättää näkösuojaksi. 

Kantatie  73  Uurosta Lieksaan  kulkee Jakokosken 
kylän kautta pohjoiseen. Jakokosken kylä  on 

 maakunnallinen maisemakohde, jossa vaaranrin-
nepeltojen viljeleminen  on  maiseman avoinaisuu

-den  kannalta välttämätöntä.  Tien  varsien metsiä 
 on  jo  jonkin verran raivattu. 

Kuusojalla  tie  ylittää kalataloudellisesti arvokkaan 
Kuusojan, jossa kasvaa purotaimenia  ja harjuk-
sia. Veden  samentumista purossa tulee välttää. 
Kuusojan alueella  on  laaja  ja  monipuolinen harju-
ja moreenimaasto,  jossa maa-ainesten ottoa tu-
lee välttää. 

Kantatie  74  Joensuu-llomantsi leikkaa Aittolam
-pien dyynialueen.  Tien  pohjoispuolella tiehen  ra-

joittuen  on seutukaavan suojelualue,  jossa esiin-
tyy heinäistä  ja ruohoista jäkälänummikasvflhi-
suutta.  Siellä kasvaa uhanalainen hietaneilikka. 
Idässä ennen kunnanrajaa  tie  sivuaa Kaukaan-
särkkien harjualuetta. 

Maantie  510  Alavi-Jakokoski  kulkee Lehtoin, Sel-
kien  ja Mönnin vaarakylien  kautta Jakokoskelle. 

 Tie on  vanha Tohmajärven maantie, joka  on  mai-
nittu  1650-luvun talvitienä.  Tie  olikin  ehdolla  mu-
seotieksi 1980-luvun alussa.Tie noudattelee 
maastonmuotoja kauniisti, mutta tulevat tienpa-
rantamiset muuttanevat tiemaisemaa kylien väli- 
sillä osuuksilla.  Maisemallisten arvojen vuoksi  tie 

 tulee vaarojen kyläalueilla pitää nykyisellään  lm -

jauksen,  leveyden  ja tasauksen  osalta.  Koko  lin-
jalla tien liiallista leventämistä  ja tasaamista  tulee 
välttää, jottei  raskas rekkaliikenne  ala käyttää 
sitä. 

Maantien  5053  Romppala-Ahveninen tienparan - 
nus  on  juuri valmistumassa. Parantamisen yhtey- 
dessä  on  tehty useita isoja leikkauksia  ja 

pengerryksiä,  joiden maisemointi  on  vielä kes-
ken. Tieltä avautuu paikoin mahtaviakin näky-
miä. 

Kuiho-Kuurnan  paikallistien  15717  varrella  on 
 seutukaavassa suojeltu Paiholan harju. Pöllövaa

-ran soranottoalueilla on  tavattu harvinaista 
pikkusinisiipeä. 

Romon-Jakokosken paikallistie  15723  kulkee  lop-
pupäässään  valtakunnallisesti arvokkaan Ohon-
suon lähellä. Ohonsuo  on lettorämettä,  ja  siellä 
kasvaa  mm. ruskeatähkäinen ruosteheinä.  Suolta 
laskee kaunis Ohonpuro,jonka yli paikallistie kul-
kee.  Tien kuivattavaa  vaikutusta  on  vältettävä. 

Kuusojan paikallistie 	15724 on 	vanha  
1770-luvulla rakennetun Jakokoskelta Enoon kul-
keneen tien  osa. 

Puson-Heraniemen paikallistie  15732  kulkee Pu-
sonjoen yli Pusonjärven rantaa noudatellen  Hera-
niemeen. Pusojoessa on  tavattu purotaimenia, 
minkä vuoksi puron samentamista tietöiden yhte-
ydessä tulee välttää. Heraniemessä  tie  kulkee 
kasvistollisesti arvokkaan Vasikkalammen puron-
varsilehdon kautta Herajärven rannalle. Vaateli

-am lajisto  keskittyy puron keski-  ja alaosiin  eli tien 
välittömään läheisyyteen. Puronvarsilehto rajoit-
tuu Pusonjokivarressa ravinteikkaaseen lettorä-
meeseen.  Tien kuivatusta  alueella tulee välttää. 
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LIEKSA 

Luonto 

Lieksa kuuluu vaara-Karjalan maisema-maa-
kuntaan edustaen sitä tyypillisimmiflään. Pieli-
nen  ja Koli  hallitsevat kunnan länsiosia. Järven 
itärannalla  on  laaja kulttuurimaisemavyöhyke 
kylineen  ja vaaroineen.  

Laajoja valtakunnallisestikin merkittäviä alueita 
ovat Ruunaanjärven  ja Ruunaankoskien  ympä-
ristö luonnonsuojelu-  ja  erämaa-alueineen,  Pat-
vinsuon  kansallispuisto  ja Suomujärvi  ympäris-
töineen sekä Pielisen Purjeselkä. Suomalaises-
sa ympäristössä  ja maisemamatkailussa Koli  on 

 ainutlaatuinen nähtävyys.  Kolilla  on  myös run-
saasti vanhoja kaskimaita  ja ahoja  sekä vaIko-
selkätikalle soveltuvia iäkkäitä lehtimetsiä. 

Lieksassa  on  useita harjuja, joista merkittävim-
piä ovat Palopuronharju Ruunaanjärven itä-  ja 
kaakkoispuolelia, Ruunaanjärvenharju  järven 
ounaisrannalla, Pankajärvestä kaakkoon kulke-
va Pankajärvenharju  ja Kolin  edustan harjusaa-
rijakso, joka kuuluu Piilosensärkkien kanssa val-
takunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. 

Soita  on  eniten kunnan itäosassa,  ja  kaakkois- 
kulmalla soita  on  lähes puolet maa-alasta.  Pat-
vinsuon  lisäksi merkittäviä suoalueita ovat  Ras-
vasuon-Kitkansuon soidensuojelualue  sekä  Re-
posuon-Kafliolandensuon, Ruunaanjärven, Pai-
menenlammen  ja  iso Veteläisen soidensuoje-
luohjeiman alueet.  

Kolin  alueella  on  kolme lehtojensuojeluohjelman 
aluetta (Verkkovaaran lehto, Murhivaaran lehto 

 ja Käkikallion kotkansiipilehto). 

Metsäisenä  alueena Lieksassa  on  suhteellisen 
runsaasti vanhojen metsien suojeluohjelman 
alueita (Haapahaasianvaara, Jäkäläkangas, 
Jongunjoki, Jyrinvaara, Korkea-aho, Kyrönsärk

-kä, Massivaara, Päävaara, Pahavaara, Pahka
-vaara, Putkisenvaara, Ritosärkkä, Saarvavaara, 

Sinivaara, Tolkeenvaara, Ukonsärkkä, Vankon-
vaara Viharinjärvi, Koskutkangas  ja Vääräkan

-gas).  Näistä Jongunjoen alueen kautta kulkee 
yleinen  tie  Kuhmoon. 

Pienvesiä  Lieksassa  on  runsaasti, mutta 
metsänkäsittelyn  ja metsäautoteiden  rakentami-
sen vuoksi monet alueet ovat muuttuneet. Jäl-
jellä olevat vanhat metsät  ja luonnontilaiset 
pienvedet  tulisikin säästää.  

Ku  Ittu uriym päristö  

Vanhimmat asutukset ovat sijainneet vesistöjen 
ääressä Nurmijärvellä, Pankajärven rannalla, 
Vuonislandella, Viensuussa  ja Viekissä.  

Lieksa  on  Pohjois-Karjalan ensimmäinen kau-
punki, jonka perusti Pietari  Brahe  1652.  Brahe- 
an  kaupunki lakkautettiin  1683  Pietari Brahen 
kuoltua. 

Pielisjärven  pitäjän vuokraajaksi tuli  1705  julma 
 Simon Affleck  eli Simo Hurtta. Lieksan Hovila 

 on  ollut hänen asuinpaikkanaan. Tilan nykyinen 
päärakennus  on  vuodelta  1848.  

Vuonna  1741  tuli Pielisjärven pitäjän kirkkoher-
raksi Jaakko Stenius, joka tunnetaan  korven rai-
vaajana. Sarkkilan  hovi oli Korpi-Jaakon tilana 

 1700-luvun puolivälistä. Nykyinen päärakennus 
 on 1800-luvun alusta. Steniuksilla oli myös 

Viensuun Kantelelahti. 

Pikkuvihan  aikaan  1742-1743  rakennettiin 
venäläisten käskystä  tie Tohmajärveltä Koveron 

 kautta Kaltimon Niskaan, edelleen Ahveniselle 
 ja Vornan  kautta Lieksaan. Vornan tiestä  2,7 km 

on museotienä.  

Lieksan rautatieasema, kirkkosaari  ja  Lieksan 
joen kulttuurimaisema Lieksan keskustassa 
ovat valtakunnallisesti merkittäviä alueita. Muita 
merkittäviä alueita ovat Pankakosken ruukki- 
alue,  Kelvän  rautatieasema, Vornan  tie  ja  Mä-
täsvaaran kaivosalue. 

1830-luvulla teollistumisen aikana Pankakos-
kelle perustettiin rautaruukki, jonka aikaiset  teol-
lisuusrakennukset  ovat hävinneet. Ruukkialue 
jäi puuhiomo-  ja kartonkitehtaan  rakennusten 

 alle. Sen  sijaan ruukin isännöitsijän, virkailijoi-
den  ja  työntekijöiden asuinrakennukset ovat säi-
lyneet yhtenäisenä kokonaisuutena. 

Vuonna  1909 Lieksaan  saatiin rautatie. Valta- 
kunnallisesti arvokkaat Lieksan rautatieasema 
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ja Kelvän  rautatieasema  on  rakennettu  1908 
tyyppipiirrustusten  mukaan. 

Toisen maailmansodan aikan Lieksan Mätäs-
vaarassa toimi molybdeenikaivos sotateollisuu

-den  tarpeisiin. Kaivoksen ympärille syntynyt 
yhtenäinen asuntoalue  on  säilyttänyt pääpiir-
teissään alkuperäisen ilmeensä. 

Lieksa oli  sodan  aikana laajalti taistelualuetta, 
mistä  on  muistona taisteluhautoja, korsuja sekä 

 kivi- ja panssariesteitä  muun muassa Viisikossa 
 ja  Nurmijärvi-Kivivaara maantien varrella. Talvi-

sodan taistelujen  ja partisaanien  uhrien muisto-
merkkejä  on  useilla kylillä. 

Sotien jälkeen perustettiin uusia kyliä muun mu-
assa Viekin Egyptinkorpeen sekä Kylänlanden 

 ja  Lieksan välille Jamaliin. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Kantatie  73  Uuro-Lieksa-Nurmes  on  tyypillinen 
pohjoiskarjalainen päätie, joka noudattelee 
suurpiirteisesti maastoa. Lieksan keskustaa lä-
hestyttäessä tienvarsia voisi elävöittää keto-  ja 
niittykasvillisuudella. 

Jamalissa  tie  sivuaa Olympiakylänä tunnettua 
asuntoaluetta, joka  on  rakennettu Helsingin 
olympialaisten aikoihin. Pohjoisempana Viekin 
kylämaisema  on  paikallisesti merkittävä. Viekin 
kylämaiseman avoimuudesta tulisi pitää huolta 
nykyistä enemmän. 

Maantielle  522  llomantsi -Lieksa eli Runon  ja 
 Rajan tielle ovat ominaista metsäiset erämaa- 

jaksot.  Tie  kulkee Koskutkankaan luonnonhoito
-ja aarniometsän  kautta Kitsiin. Kitsin kylämaise
-ma  sijoittuu Palkinjärven  ja Kitsinjärven  väliselle 

kannakselle. Kitsissä  on Kalmansaaren  kesä- 
hautausmaa  ja  talvisodan muistomerkki.  Perin-
nemaisemia on inventoitu  kesällä  1993. 

Kitsistä  tie  jatkuu maakunnallisesti arvokkaa-
seen Hatunkylään, jossa  on  kaksi rauhoitettua 
mäntyä - Viisikon petäjä  ja Veikon  petäjä. Viisi-
konsärkillä  on  talvisodan aikaisen Viisikon linjan 
kaivantoja  ja korsuja  sekä talvisodan taistelun 
muistomerkki. Sotahistoriallisesti merkittävät 
rakenteet  on  osittain entisäity. 

Ulkkasärkkien soranottoalueet Nälämön  pohja-
vesialueella tien vieressä vaatisivat maise-
mointia. 

Maantie  524  Lieksa-Rastinjärvi kulkee Nurmijär
-yen  kylän kautta pohjoiseen. Nurmijärven  vilje-

lysmaisema  on  peräisin  1500-luvun lopulta. Esi-
historiallisten löytöjen perusteella paikka  on  ollut 
asuttu  jo kivikaudella.  Kylä sijaitsee kauniilla 
paikalla Muntsurin järven  ja Jongunjoen  välisel-
lä saarella. Kattilalammen  ja  joen välillä  tie  kul-
kee kapealla kannaksella. Kylämaisema  on 

 seutukaavassa suojeltu. Kyläalueella kaikki  tie- 
hankkeet tuleekin tehdä erityisen varovaisesti. 

Pohjoisemmassa  tie  kulkee seutukaavassa suo-
jellun Cajanderin säästömetsän  ja Jongunjoen 
aarnialueen  kautta pohjoiseen. Raskaan liiken-
teen tarpeisiin  tie on  liian kapea, mutta aarnialu-
eiden kohdalla tietä ei saa leventää eikä tielin

-jaa  muuttaa. Mikäli tien parantamisen yhteydes-
sä joudutaan reunapuustoa kaatamaan,  on  puut 
jätettävä alueelle lahoamaan. Puiden kaadosta 

 on  sovittava metsähallituksen Vaara-Karjalan 
puisto-ostaston kanssa. 

Maantie  526 Sulkainen-Jongunjoki  ja  maantie  
5261 Jamali-Lounatlampi  kulkevat valtakunnalli-
sesti arvokkaalla Mätäsvaaran kylällä. Maantie 

 526  kulkee Viekissä arvokkaassa maaseutu- 
maisemassa. Pekanaholla  tie  kulkee arvokkaan 
rotkolaakson vierestä. 

Kelvä-Tiensuun maantie  5071  kulkee Kelvästä 
Vuonislanden kylän kautta Märäjälahteen. Ny-
kyinen  tie on  vanhalla  1743 avatulla  linjalla.  Kel-
vän  rautatieasema  on  valtakunnallisesti arvokas 
kulttuurihistoriallinen kohde.  Ala-Kelvässä  ja 
Vuonislandessa  on  useita muisnaismuistokoh-
teita. Vuonislanden asema  on seutukaavan 

 suojelukohde.  Ala-Kelvän ja Vuonislanden  kyli-
en maisemanhoitoon  on  kiinnitettävä huomiota 

 ja tienvarsia  raivata. Vuonislanden kylästä poh-
joiseen lähellä Törmälän risteystä  on  luonnon-
muistomerkkinä rauhoitettu kultakuusi. Märäjä-
landella  tie  noudattelee Pielisen rantaa  ja  muo-
dostaa kauniin paikallisen maisema-alueen. 

Vornan  maantie  5077 on  läänin ainoa museotie. 
Vornan harjutie rakennettiin pikkuvihan aikana 

 1742-1743  venäläisten käskystä.  Tien  pohjois-
osassa  on 8.10.1808  käydyn taistelun 
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muistomerkki. Kelvänjärven rannalla  on Kinnu-
lanvaaran kivikautinen  asuinpaikka.  Osa  mu-
seotieosuudesta on  Enon puolella. 

Putaanmäki-Kitsi  maantie  5202  halkoo Patvin-
suon kansallispuiston länsireunaa Lahnasuolla. 

 Tien  reunassa  on  havaittavissa lievää kuivumis
-ta,  mutta  se  ulottuu  vain  muutamien kymmenien 

metrien päähän tien vierestä. Pohjoisempana 
Mäntyjärvien  ja Myllysärkkien harjualueet  ovat 
paikallisesti merkittäviä maisemakohteita maan-
tien läheisyydessä. Maa-ainesten ottoa harju- 
alueilta tulee välttää. 

Maantie  5224  kulkee Pankakoskelta Reposuon-
Kalliolandensuon soidensuojelualueen halki 
Ruunaaseen.  Tie on  hiljakkoin kunnostettu mai-
semaa kunnioittaen, mutta harjuleikkaukset 
ovat vielä melko karuja. Ruunaan matkailualu-
een ympäristö kaipaisi kohentamista myös 
tieympäristön osalta. 

Lamminkylä-Märäjälanden paikallistietä  15847  
korjataan parhaillaan. Tielinjaus  on  vuodelta 

 1743. Tiensuussa  tien vieressä kasvavat van-
hat männyt aiotaan säästää maisemallisista 
syistä.Tiensuun kylämaisema tulisi turvata. 

Kontiovaaran paikallistie  15858  oli ehdolla  mu-
seotieksi 1980-luvun alussa.  Tie  kulkee kapeal-
la Kontiovaaran harjulla, joka  on seutukaavan 

 suojelukohde. Harjun molemmilla puolin  on  pie-
niä lampia  ja  soita. Ulkkasärkkien alue onkin 
geologisesti tärkeä muodostuma. Pienen Rito-
järven rannoilla  on  Metsähallituksen luonnon-
hoitometsä  ja aarnialue  sekä Partisaanien uhri-
en muistomerkki.  Tie on  vuosina  1900-1901  ra-
kennettu maisematie,  jota korjattaessa ja  hoi-
dettaessa  on  vältettävä tekemästä leikkauksia, 
pengerryksiä  tai  oikaisuja. 

Sarkkilan  paikallistien  15846  varrella  on  maa-
kunnallisesti merkittävä Sarkkilan hovi. 

Viensuun paikallistie  15876  ja  Kuivasalmen  pal-
kallistie 15873  kulkevat Viensuun maaseutu- 
maisemassa.  Tien  vierellä olevat neljä kuusta 

 on  suojeltu luonnonmuistomerkkeinä.  Sillan  vie-
ressä  on Toivalan perinnemaisema. Koko  Vien- 
suun kylän maisemahoitoa olisi hyvä tehostaa 
yhdessä kyläläisten  ja  eri viranomaisten 
yhteistyönä. 
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Luonto 

Liperi kuuluu järvi-Suomen maisemamaakun-
taan,  ja  järvet käsittävätkin lähes kolmanneksen 
kunnan  pinta-alasta. Pohjoisosissa  on Viinijärvi 

 ja  eteläosissa Orivesi  ja  Pyhäselkä lukuisine 
lahtineen. 

Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat Py-
häselän saaristo norppineen, Tikansaaren  har-
jualue ja Munakukkulan-Niinivaaran seutu  Jaa-
mankankaalla.  Valtakunnallisesti merkittäviä  in-
tujärviä  ovat Härkinlampi, Särkijärvi  ja Mattisen - 
lahti sekä  osat Sätöslahtea ja Sysmäjärveä. 

Kasvillisuudeltaan  merkittävien soiden  ja  mui-
den kasvillisuuskohteiden esiintymät keskittyvät 
Jaamankankaalle, mikä  on  seurausta Jaaman-
kankaan pohjaveden lähdepurkaumista. Tällai-
sia lähdesoita  tai lähdekasvillisuusalueita  ovat 
Myllypuro, Nuottilampi, Pitkälampi, Veteläsuo, 
Törisevänsuo, Koukelovaara  ja Pohjalammen 
lehtokorpi Munakukkulan  itäpuolella. 

Liperissä  on  Suomen pohjoisimmat muurahais-
sinisiipiesiintymät Kuoringan rannalla  ja Ylämyl-
lyn lampialueella. 

Valkoselkätikalle  soveltuvia vanhoja lehtimetsiä 
 on  Liperissä runsaasti muun muassa  Saari-  nie-

mellä, Karjalansaarella, Kiimasuolla, Kuusival-
kamassa, Rummakossa ja Susiahossa.  Vanho-
ja metsiä  on Särkkienkankaalla  ja Kaatamon 
Käsälössä. 

Kulttuuriympäristä 

Kivikaudella  on  asuttu Roukalandella, kirkon-
kylässä  ja Viinijärvellä.  Historiallisen ajan asutus 
alkoi Viinirannalta. 

Täyssinän  rauhan yhteydessä vuonna  1595 
 Ruotsi luovutti Käkisalmen läänin venäjälle.  Ra-

jakivet  on  nähtävissä vielä Viinijärvellä Joensuu- 
Varkaus tien varrella. 

Liperi lahjoitettiin vuonna  1651  vapaaherra- 
kunnaksi  Herman Flemingille,  joka perusti  Lam-
minniemen  kartanon. 

Liperistä  tuli  1700-luvun alussa läpikulkupaikka. 
Venäläiset rakennuttivat ison vihan aikana 
maantien Kiteeltä Rääkkylän kautta Tutjunnie-
melle  ja  sieltä edelleen Liperiin  ja Käsämään.  

Turun rauhan jälkeen maakunnan keskus siirtyi 
Kiteeltä Liperiin, jolloin tuomari Hougberg aset-
tui Simananniemeen  ja kruununvouti  Wallenius 
perusti  hovin Siikasalmelle.  

Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita Liperissä 
ovat Simananniemen hovi, Lamminniemen hovi 

 ja Viinijärven  rautatieasema vuodelta  1923.  

Merkittäviä maisemakokonaisuuksia Liperissä 
ovat Viinijärven rivikylä  ja Komperon kylämaise

-ma.  Kulttuurihistoriallisesti  ja  maisemallisesti 
erittäin arvokas kohde  on Siikakosken  vanha 
teollisuusalue koskiympäristöineen. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Valta/tien  17  varrella Kuorinkajärven pohjoisran
-nalla  on Kuoringan  paljon käytetty levähdysalue 

 ja uimapaikka.  Alueen kunnostamiseksi  on  tehty 
suunnitelma, joka tulisi toteuttaa mandollisim-
man pian. Levähdysalueen pohjoispuolella läm-
pimässä hiekkarinteessä  on  uhanalaisen muu-
rahaissinisiiven esiintymispaikka. Muurahaissi-
nisiipi suosii avoimia, lämpimiä hiekkarinteitä, 
joilla kasvaa kangasajuruohoa  ja  elää muura-
haisia. Kangasajuruohokasvillisuuden säilyttä-
miseksi aluetta tulee raivata säännöllisesti. 

Viinijärvellä  tien  ja radan  välinen alue tulee rai-
vata  ja  hoitaa nykyistä siistimmän näköiseksi. 
Viinijärven paikallistien vartta  ja  valtatien  riste-
ysaluetta  tulisi korostaa puuryhmillä  tai 
luonnonkasveilla.  

Valtatie  23  Varkaus-Joensuu kulkee lähes asu-
mattomien seutujen kautta, minkä vuoksi tien 
varsien raivausta voi harkita  vain  paikoin. Korpi- 
järven levähdysalueelta tulisi avata näkymiä jär-
velle. Ristinkylässä tien vieressä  on Täyssinän 

 rauhan rajakivi. 

Maantien  476  vierellä Susiaholla  on valkoselkä-
tikkametsä.  Uusi kevyen liikenteen väylä  on  ra-
kennettu tien toiselle puolelle. Tikkametsää ei 
saisikaan pienentää. Metsää tulee hoitaa 
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LIPERI 

valoisana lehtimetsänä  niin, että alueella  on  ai-
na jonkin verran lahoavaa puuta. 

Härkinlampi  kuuluu valtakunnalliseen lintuve-
siensuojeluohjelmaan. Lampea ympäröi neva- 
reunus. Ruovikkovyöhykkeessä leveäosman-
käämi  on  runsas, mutta myös järviruokoa  ja 
-kortetta  esiintyy runsaasti. Saraniityssä  ja  sitä 
reunustavassa pensaikossa  on  havaittavissa 
lettoisuutta. Alueen reunavyöhykkeelle tulee an-
taa kasvaa pensaikkoa. 

Riihilammen  pohjoisosa rajoittuu tiehen.  Tien 
 luoteispuolella  on  laaja ruovikkoalue, joka tulisi 

säilyttää.  Tien kaakkoispuolelle on  vedetty  ye-
sijohtolinja,  minkä vuoksi tien reuna-alueiden 
vihreyttäminen rantakasveilla olisi suotavaa. 

Siikasaarelle  Joensuun yliopiston tutkimus-  ja 
 koulutuskeskuksen alueilla tienvarsikasvustot 

toivotaan niltettävän vasta elokuun puolen  välin 
 jälkeen, jotta tienreunaan saadaan kasvatettua 

 nutty-  ja ketokasvillisuutta  opetusta varten. 

Onkisalmella  tien molemmin puolin  on  vanhoja 
linnoituslaitteita  ja Leppälandessa  tien vieressä 
useita rakennushistoriallisesti arvokkaita piha- 
piirejä. 

Maantie  482  Tolosenmäki -Liperi-Käsämä  on 
 Pohjois-Karjalan vanhimpia paikallisteitä.  Tie 

 raivattiin isonvihan aikoihin siitä päätellen, että 
 sen  varressa sijaitsevaan kallioon  on  hakattu 

vuosiluku  1717. Tien  varrella  on Roukalandessa 
 vanha kievari, Liperissä Lamminniemen hovi  ja 

Kyläsärkän kivikautiset asuinpaikat.  Muutamat 
soranottoalueet tien vieressä tulisi maisemoida. 

Käsämä-Sotkuman  maantie  5031 on linjattu 
 kauniisti maaston muotojen mukaan. Käsämän 

 sillan  rakentamisen yhteydessä tehty kallioleik
-kaus  vaatisi kuitenkin muotoilua istuakseen pa-

remmin maisemaan.  Tien  varressa  on Saarinie-
men valkoselkätikka -alue  ja  paikallisesti arvo-
kas lehtikuusimetsä. Kokonaisuutena  tie on  yksi 
kauneimmista Liperin teistä. 

Mattisenlahti-Niva paikallistien  15640  varrella 
 on  useita luonnonmuistomerkkejä, joista Ruu-

nakankaan mänty  on  aivan tien vieressä. 

Kontkala-Kompero  paikallistien  15666  varressa 
oleva Siikakosken alue  on  rakennus-  ja elinkei-
nohistoriallinen  suojelukohde.  Se on  vanha teol-
lisuusalue, jossa  on  toiminut saha, mylly  ja  säh-
kölaitos. Siikakosken vanha silta  on  peräisin 
vuodelta  1870  ja  se on liikennehistoriallisesti 

 arvokas. Maisemallisesti kaunis koskiympäristö 
lisää alueen arvoa.. Kolmikaarisesta  sillasta  on 
luhistunut  yksi kaari. Paikallistie tulisi päällystää 
alueen pölyhaittojen vähentämiseksi,  ja  vanhan 

 sillan kunnostamismandollisuuksia  tulee tutkia. 

Vaivion paikallistie  15670 on  hyvin monipuoli-
nen suojeltuine soineen, lehtoineen, harjuineen 

 ja lähteineen.  Lisäksi Nuottilammessa kasvaa 
uhanalainen sahalehti. Vaiviontie ylittää pienve-
sien inventointitietojen mukaan arvokkaan Myi-
lypuron. Tietä mandollisesti parannettaessa  tai 
päällystettäessä  tulee arvokkaat purot  ja  lähteet 
pitää muuttumattomina. 
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NURMES 	 luvulla. Isonvihan jälkeen puolet pitäjästä oli  au- 
tiona  ja  uudelleen elpyvä asutus sijoittui Pielisen 

Luonto 	 rannoille. 

Nurmes kuuluu vaara-Karjalan maisemamaa-
kuntaan. Nurmeksen pohjoisosissa  on  havaitta-
vissa Kainuun  ja  Kuusamon vaaramaan maise-
matyyppejä. 

Laajoja  ja  maisemallisesti monipuolisia alueita 
ovat Pielisen saaristo, Peurajärvi-Hiidenportti, 
Syvälampi-Valkeisenvaara, Kukkoharju-Petäis-
järvi  ja Mujejärvi.  

Valtakunnallisesti arvokkaita harjualueita ovat 
Raesärkkien  ja Käärmesärkkä-Jäkäläkanga-
kaan  harjut. Suoalueista valtakunnallisesti mer-
kittävä  on  laaja Jonkerinsalo. Suojärvi  on  arvo-
kas lintualue. 

Aarniometsäkohteita  ovat Leiviskänkallioiden, 
Suovaaran, Jokivaaran, Mustinvaaran, Palolam

-men  ja Uuronrotkon  alueet. 

Pienvesi-inventointien  kohteita Nurmeksessa  on 
 runsaasti, mutta metsänkäsittely  on  muuttanut 

useita kohteita. Inventoinnin valmistuttua tulisi 
arvokkaimmat kohteet ehdottomasti säilyttää. 

Nurmeksessa  on Jokikylässä  pieni yksityinen 
luonnonsuojelualue, jossa kasvaa siperiankär-
höä. Alikytässä  on luonnonmuistomerkkinä  rau-
hoitettu käärmekuusi  ja Häljäkässä liuskalehti-
nen  leppä. 

Kulttuuriympäristö 

Kivikautisia  asuinpaikkoja Nurmeksesta tunne-
taan Höljäkästä, Kuokkastenkoskelta, Nurmek-
sen Porokylästä  ja Saramolta.  

Karjalasta Pohjanmaalle kulkenut vesitie kulki 
Nurmeksen kautta  jo pakanuuden  aikana. Nur-
meskylä Huuhtiinlanden  ja Lautiaisen  välissä oli 
asutettu  jo  1500-luvulla. Kuokkastenranta, Kuo-
halli, Lipinlahti,  Ho• Ijäkkä, Jokikylä, Savikylä,  Yli- 
kylä, Saramo  ja Mujejärvi periytyvät  1600-  luvul-
ta. Kirkkkosärkällä oli Pielisjärven ensimmäinen 
luterilainen kirkko  1640-luvulta. 

Vuonna  1652  Nurmes joutui Pietari Brahen alai-
seksi  ja vuokratthin  Simo Affleckille  1680- 

Kuokkastenkoskella  toimi  1800-luvulla vesisa
-ha,  sitten rautasulatto,  jolta  ajalta  on  säilynyt 

komea ruukinkartano. 

Nurmeksen kauppala perustettiin  1876.  Kun 
Vanhakylä paloi  1891,  yhä useampi liike-  ja  vir-
kamies siirtyi kauppalaan. Kauppalan merkitys-
tä vahvistivat metsähallinnon hoitoalueiden 
konttorit  ja puutavarayhtiöiden hankintatoimis

-tot.  Puu-Nurmes koivukujineen  on  hyvin säilynyt 
näihin päiviin asti. Kauppalantalo valmistui 
vuonna  1905.  

Vuonna  1911  rautatie valmistui kauppalaan  ja 
 1920-luvulla Porokylään  radan  jatkuessa Ou-

luun. Nurmeksen rautatieasema  on  rakennettu 
vuonna  1910.  

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö
-jä  ovat Mujejärvi, Kuokkastenkoski  ja  keskustan 

puutaloalue sekä Ylikylän arvokas kylämaise
-ma. Pohjoispää  ja Saramo  ovat ainakin paikalli-

sesti arvokkaita alueita. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Valtatiellä  18  Joensuusta Nurmekseen ajettaes
-sa  kauneimpia kohtia ovat Särkilandella  ja 

Aronsalmella.  Näiden alueiden hoidosta  ja  nä- 
kemien raivauksista  onkin edelleen pidettävä 
huolta. Multimäen  ja Jokikylän soranottoalueet 

 tulee aikoinaan maisemoida. 

Kantatien  73  varrella Maitomäessä kasvaa pu-
nalehtinen leppä, joka harvinaisena geenimuo

-tona  tulee säästää tienvarsien raivauksissa. 
Hieman pohjoisempana Lounatlampien alue  ja 
pirunpelto  ovat paikallisia luontokohteita, jotka 
voisi tuoda esiin raivaamalla näkymiä. 

Kantatien  75  Siilinjärvi-Nurmes-Kuhmo lähei-
syydessä  on Raesärkkien harjujensuojelualue, 

 metsähallituksen luonnonhoitometsä  ja 
virkitysalue.  
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Savikylässä  tie  kulkee avoimessa maaseutu- 
maisemassa, joka  on maakunnallisesti  merkittä-
vä. Vielä  1980-luvulla Savikylän kylämaisema 

 on  mainittu valtakunnallisesti merkittävänä ym-
päristänä. Kylämaiseman avoimena pysymises-
tä onkin erityisesti huolehdittava. Kylälle  on  toi-
vottu kevyen liikenteen väylää, mikä toteuteus-
saan tulee sovittaa maisemaan. 

Savikylästä  koilliseen oleva Kuokkastenkoski  on 
 valtakunnallisesti merkittävä entinen teolli-

suusympäristö.  Sillan  kohdalla tielaitos joutuu 
vesioikeuden päätöksen mukaisesti ruoppaa-
maan jokiuomaa virtauksen parantamiseksi. 
Kuokkastenkoskelta koilliseen valtatien risteyk-
seen asti lampien  ranta-alueita voisi ottaa 
enemmän esiin. 

Nurmeksesta  Kuhmoon  tie  kulkee hiljaisella 
erämaa-alueella. "Korpikylien  Tie" viekin  hiljai-
suuteen  ja  rauhaan, kiirettömyyteen.  Tien  var-
relta löytää Kohisevankosken, Syvälammen 
luonnonhoitometsän  ja Uuronrotkon  aarnio- 
metsän. Tietä parannetaan parhaillaan. Syvä-
lampien kohdalla tien leventäminen rantaan asti 

 on  ainakin tällä hetkellä maisemahäiriö.  Ranta- 
alue tulisikin jatkossa maisemoida.  Tien  raken-
tamisen yhteydessä  on  jouduttu muuttamaan 
Kruununlähdettä, koska varsinainen lähde jäi 
tiehen. Lähteestä  on  johdettu ylivuotoputki  rum- 
puun. Vedenotto lähteestä  on  vielä mandollista. 

Kantatie  87  kääntyy Rautavaaralle Savikyläs
-sä,  joka  on maakunnallisesti  merkittävä kulttuu-

riympäristö.  Tien nostoja  avoimilla peltoaukeilla 
tulee välttää. 

Vanhakylä-Valtimo paikallistie  15924 on  vanha 
Nurmeksen  ja Valtimon  välinen  tie. Tie on  luon-
teeltaan maisematie, joka pienipiirteisesti nou-
dattelee maastonmuotoja. Nurmeksen puolella 

 tie  kulkee Jokikylän kylämaisemassa  ja  halkoo 
maatalousoppilaitoksen piha-alueen. Liikenne-
turvallisuuden vuoksi nopeusrajoitusta onkin täl-
lä kohtaa alennettu. Ennen oppilaitosta tienvie

-nä  tulisi hoitaa puistomaisesti, jotta  tulon raken-
netulle  alueelle huomaisi nykyistä paremmin. 

 Koko  tietä Valtimolle asti tulisikin hoitaa maise-
matienä  ja tienvierustoja  raivata pelto-  ja ranta- 
alueilla. Tietä mandollisesti kunnostettaessa  on 

 korostettava tien maisema-arvoja, minkä vuoksi 
tien nostoja  ja leventämistä  on  vältettävä. 

Kynsiniemen paikallis  tien  15907  varrella ovat 
Louhilampi  ja Louhilammenpuron kotkansiipileh

-to. Purouoman kuivatusta  tulee välttää kosteus- 
olojen säilyttämiseksi. 

Ylikylän  maisema-alueella kulkevat  paikallistiet 
 15927, 15928,159830  ja  15931.  Kylän hiekka-

pintainen tiestö noudattelee maiseman muotoja. 
Teiden nostoja, linjauksien oikaisuja  ja  päällys-
tämistä kyläalueella tulee välttää. Paikoittain 
näkymiä Roukkajanjärvelle tulisi avata. 
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OUTOKUMPU 	 vaaran  ja  Keretin kaivoskuilut.  Outokummun 
vanha kaivosalue  on  valtakunnallisesti arvokas 

Luonto 	 kulttuurihistoriallinen kohde. 

Outokumpu kuuluu järvi-Suomen maisemamaa-
kuntaan. Ympärölvien Rikkaveden-Juojärven  ja 

 Viinijärven  lisäksi Outokummussa  on  runsaasti 
pieniä järviä  ja  lampia.  Kunnan kaakkoisosan 
merkittävin järvi  on Sysmäjärvi,  johon laskee 
lännestä Kuusjokea pitkin Kuusjärvi.  

Kaupungin kallioperä  on  varsin  vaihtelevaa. 
Luoteessa Rikkaveden rannalla kallioperä  on 
graniittia  ja  Varislanden  rannoilla migmatiittia. 
Killeliuskealueen keskellä  on  kapea kvartsiitista, 
dolomiittikivistä  ja  serpentiinisistä kivilajeista 

 muodostunut vyöhyke, jossa ovat kaikki Outo-
kummun kaivokset. 

Outokummussa  on  viisi harjujaksoa, jotka liitty-
vät Jaamankankaalle jatkuviin sora-  ja 

 hiekkakerrostumiin.  

Valtakunnallisesti merkittäviä ovat Sätäslanden 
 ja  Sysmäjärven lintualueet,  Iso-Juurikan-Leveä-

vaaran harjualue sekä Juojärven  ja  Rikkaveden 
 ranta- ja  saaristoalueet,  jotka kuuluvat sekä  ran-

tojensuojeluohjelmaan  että erityissuojetua vaati- 
vim  vesistäihin. 

Kulttuuriympäristö  

Laajat  ja  merkittävät Sätöksen kivikautiset 
asuinpaikat ovat Suur-Saimaan entisellä  ranta- 
viivalla. 

Lappalassa  oli luultavasti asutusta  jo  vuonna 
 1500.  Vuonna  1595 Täyssinän  rauhan  raja  mer-

kittiin Ohtaansalmelle rajakallioon.  1600-luvulla 
asutettiin Varislahti, Viurunniemi, Maljasalmi  ja 

 Rikkaranta.  

Aluksi alue kuului Liperin seurakuntaan, mutta 
 1885 Kuusjärvi irtautui kappeliksi  ja  itsenäistyi 

omaksi seurakunnaksi  1901.  Kirkko rakennettiin 
Sysmän  ja  Varislanden  puoliväliin Kuusjärvelle 

 1878. 

1900-luvun alussa Rääkkylän Kivisalmesta löy-
tyneen malmilohkareen emäkallio paikannettiin 
Outokummusta. Kaivostoiminta pantiin vierille 

 1913. Louhinnan  edetessä avattiin Mökki- 

1930-luvulla Outokumpuun siirtyi laatokankarja-
laisia. Pyhän Hengen muistolle pyhitetty Outo-
kummun tsasounatyyppinen rukoushuone val-
mistui vuonna  1955. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Valtatien  17  tärkein kulttuurihistoriallinen kohde 
 on Ohtaansalmen siltamaisema.  Alueella  on 
 kulkenut Täyssinän rauhan  raja.  Sillan  kapeus 
 ja  kantavuus ovat ongelmia, minkä vuoksi uutta 

siltaa  on  suunniteltu rakennettavaksi viereen. 
Vanha silta jäisi kevyen liikenteen käyttöön. 

Kuusjärvellä  valtatie kulkee kylän halki. Kylässä 
 on maakunnallisesti  merkittävä kirkkorakennus, 

joka  on  rakennettu  1878.  Kevyen liikenteen väy-
län rakentaminen ei ole täysin onnistunut, koska 
tietä  on  jouduttu nostamaan  ja  kevyen liiken-
teen väylä ulottuu lähes talojen rappusille. 
Suunniteltu ohiajotie rauhoittaisi kylän liikennet-
tä, jolloin tietä kaventamalla  ja  tasausta  alenta-
malla  tie  voitaisiin jälleen muuttaa kylätieksi.  

Alavin  kylämaisema  on  paikallinen maisema- 
kohde, jossa puusto  ja  tienvieren  talot sekä Pel-
lilän tila muodostavat kauniin kokonaisuuden. 
Suunniteltu ohiajotie jättäsi kokonaisuuden 
rauhaan. 

Lappalan kylämaisema  on  maakunnallinen  kul
-tuurihistoriallinen  kohde. Lappalan Likolammin 

lietteet sisältävät  viljan  siitepölyä  jo 
 1500-luvulta. Tielle  on  suunniteltu ohituskaistaa 

mäkeen. Sysmäjärven arvokas lintuvesi näkyy 
tielle, mutta liikenteestä ei liene linnustolle mer-
kittävää haittaa. 

Maantie  504  Kuusjärvi -Koli  kulkee Outokum-
mun keskustan läpi. Keskusta-alueen tiestöä  on 

 enemmin pohdittu Lilkenneympäristön tilan  osa- 
selvityksessä "Pohjois-Karjalan maaseututaaja

-mat  ja  pienet kaupungit". Poronvaarasssa  ja 
 Kokonvaarassa  tie  kulkee alavassa viljelymaise

-massa.  Tielle ei ole odotettavissa toimenpiteitä. 

Maantie  4825  Pöytälahti-Kuusjärvi  kulkee enim- 
mäkseen metsässä. Tietä  on  suunniteltu 
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matkailureitiksi  Savonlinnasta Kolille, mutta mi-
kään maisematie  se  ei ole. Pitkälanden vene- 
alueen lähettyvillä puuston harvennuksen jäl-
keen vesistö saattaisi näkyä tielle. Myhkylässä 
Kuusjärven  ranta-alue tuo myös vaihtelua muu-
toin sulkeutuneisiin maisemiin. 

Rikka rannan  paikailistie  15673  kulkee maise-
maan pääpiirteissään sopeutuen. Rikkajärven 
rannalla  ja Kylänlanden venehuoneiden  kohdal-
la  tie  kulkee kauniissa kulttuuriympäristössä. 
Lietukan  ja Kolmikannan  alueella  tie  kulkee  har-
juilla,  joita järvet rajaavat. Alueelle  on  juuri ra-
kennettu kevyenliikenteen väylä uimarannalle. 

 Tien  ja  kevyen liikenteen väylän  välisen  maas-
ton muotoilu ei ole täysin onnistunut. Tieympä-
ristön viimeistely  on  vielä hieman kesken,  ja  ke-
vyen liikenteen väylä  on  vielä karua leikkauksi-
neen  ja pengerryksineen. 

Suvisrannan paikallistie  15657  kulkee Sysmä- 
järven eteläpuolella maalaismaisemassa maise-
maan sopeutuen.  Tie  ei vaadi toimenpiteitä. 
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POLVIJÄRVI 

Luonto 

Polvijärvi kuuluu järvi-Suomen  ja  vaara-Karjalan 
vaihettumisvyöhykkeeseen. Polvijärven pohjois-
osissa  on  selviä vaara-Karjalalle tyypillisiä  maj-
semapiirteitä,  mutta eteläosissa Höytiäisen  ja 
Viinijärven  välisellä kannaksella korostuvat järvi- 
Suomelle tyypilliset maisemanpiirteet. 

Suurin  osa  kunnan kallioperästä  on  erityyppisiä 
liuskeita, jotka antavat leimaa kunnan pohjois- 
ja luoteisosien  vaaroille (Satulavuori, Hanhi- 
vaara, Teerivaara, Martonvaara  ja Satula

-vaara). 

Maisemaa leimaavat Sotkumassa  ja  Solassa 
livanansärkkien  ja Kuikkasärkkien harjujakso, 
jolle  on  rakennettu Joensuusta Polvijärvelle kul-
keva maantie. Idässä kulkee toinen harjujakso 
Höytiäisen Kunnasniemeltä Kinahmon  Koron-
niemeen ja  siitä edelleen Lavalamminsärkkien 
kautta laajojen soiden ympäröimänä kapeana 
Välisärkkänä Tiaiskankaalle. 

Vuonna  1859 Häytiäisen  laskun yhteydessä 
paljastuneet laajat savikot ovat yhä laajasti  vilje-
lyksessä. Orinniemi ja Kinahmonniemi  ovat 
suurimmaksi osaksi järvenlaskussa paljastunut-
ta  uutta maata. Uuden lasku-uoman synnyttyä 
yhteys Viinijärveen katkesi, jolloin Viinijärven 
vedenpinta aleni jonkin verran. Viinijärveäkin  on 

 laskettu kandesti, joten järven  pinta on  alentu-
nut yhteensä viitisen metriä. 

Soita  on Polvijärvellä  runsaasti. Valtakunnalli-
sesti arvokkaita ovat Tiaissuo, Veihtisuo, Hanhi- 
suo  ja Viklinrimmen-Rapalandensuo. Tiaissuol

-la kiemurtelee  kaunis Rauanjoki. 

Muita valtakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat 
Nisäjärven  ja Teyrisaaren Sisuslanden  lintu- 
vedet. 

Polvijärvellä  on  useita valkoselkätikalle sovel-
tuvia lehtimetsiä (Kultavuori, Kuusisaari, Kärsä-
niemi, Markkinamäki, Paljakka, Viinijoen  ranta, 
Orinniemen Raatosaaret). Haapovaaran  Torni- 
mäellä  ja Kuorejärven  rannalla Niemisessä  on 

 arvokkaita vanhoja metsiä. 

Kulttuuriympäristä 

Kivikautista  asutusta Polvijärvellä  on  ollut  Sot-
kumassa,  Solassa, Viinijoen, Sukkulanjoen  ja 
Kiskonjoen  rannalla. Polvijärven Solasta  on  löy-
tynyt Suomen vanhin kuparirengas. 

Polvijärvellä  ei ole valtakunnallisesti merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä. Polvijärven kirkkoherran 
pappila  ja  ortodoksinen kirkko ympäristöineen 
ovat maakunnallisesti arvokkaita kohteita sa-
moin kuin Martonvaaran kylämaisema,  jota  on 

 ennen peltojen metsittämistä mainittu yhdeksi 
Pohjois-Karjalan kauneimmista kylistä. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Maantie  502  Lautasuo-Maarianvaara  kulkee 
Jaamankankaan reunamuodostumaa vasten 
Sotkuman harjualueilla, minkä vuoksi tiellä  on 

 useita leikkauksia. Tieympäristössä  on  suuria 
soranottoalueita, joista  vain  osa  on maisemoitu. 
Sotkumassa Pitkäsenlanden pysäköimisalueen 

 vastapäätä  on inventoitu perinnemaisemia. 
Huosiolammen  alueella tien varsien raivausta 
voisi harkita. 

Polvijärven tien risteyksessä  tie  sivuaa Kylylah
-den serpentiinikalliota,  jonka kasvillisuus  on 

huomionarvoinen. Kylylampi, Kirkkojoki  ja  Polvi-
järvi tien vieressä ovat paikallisesti merkittäviä 
lintuvesiä. 

Haapovaarassa  on Rinteelän perinnemaisema, 
Kuismanmäellä Silmälän perinnemaisema  ja 
Saarivaaralla Leppälän perinnemaisema.  Sekä 
Haapovaara että Saarivaara ovat paikallisesti 
merkittäviä kylämaisemia, joista asukkaiden tuli-
si huolehtia vaikkapa talkoilla. 

Horsmanahossa  maantien  504  Kuusjärvi -Koli 
 vieressä  on valkoselkätikka -alue,  jota  on  hoidet-

tava valoisana lehtipuumetsikkönä. Alueella  on 
 myös tielaitoksen läjitysalue, jonka käytöstä tuli-

si luopua. 

Polvijärvellä  tie  toimii ohiajotienä.  Tien varsia 
 tulisi raivata  ja  muutoinkin hoidon tasoa 

parantaa. 

Nisäjärvi  tien varrella  on  arvokas lintuvesi. Ny- 
kyisin tiestä ei ole haittaa linnustolle, vaikka 
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tienparantamisen  yhteydessä tielinja siirtyikin 
hieman järvelle päin. 

Sammakkovaarassa  tie  kulkee kauniisti Lappa-
laisen  talon  vierestä lehtikuusien reunustaessa 
tietä.  Tien  rakentamisen yhteydessä alue otet-
tiinkin erityisesti huomioon samoin kuin Kansa - 
lassa myllymaisema. 

Martonvaaraa  on  aikaisemmin sanottu yhdeksi 
Pohjois-Karjalan kauneimmista kylistä, mutta 
peltojen metsittäminen  on  sulkenut näkymät 
Höytiäiselle. Tienvarsia  ja pihapiirejä siivoamal

-la,  rakennuksia korjaamalla  ja  näkymiä avaa- 
maila kylästä olisi mandollisuus saada jälleen 
kaunis  ja  viihtyisä. 

Maantien  5031  Käsämä-Sotkuma  kehittäminen 
maisematienä edellyttää tienvarsiniittyjen  ja 

 metsien maisemallista hoitoa.  Tien  varren lehti-
kuusimetsikkö  ja  muut lehtimetsät olisi toivotta-
vaa säilyttää. Saariniemellä  ja Kultavuorella  on-
kin tavattu vanhojen lehtimetsien lajia, valkose-
kätikkaa. Sotkumassa kylämaisema vaatisi pai-
koin raivaamista  ja siistimistä  näkymien avaami-
seksi pelloille  ja Viinijärvelle.  

Ruvaslanden paikallistie  15793  kulkee Viklin  rim-
men  soidensuojelualueen  ja Tiaissuon  välistä. 
Kansallispuistokomitea ehdotti aikoinaan Viklin

-rimmen luonnonpuiston  perustamista alueelle. 
Rajaukseen kuuluivat Tiaissuo, Rauanjoki,  Vi

-klinrimpi  ja Rapalandensuo  sekä niiden välinen 
kapea Välisärkän-Lavalammin harju.  Sen poh-
joispäästä  on  tien molemmin otettu soraa. Sora- 
alueet tuleekin maisemoida. 

Sekä  Kuorevaaran paikallistie  15781  että  Ruk-
konivan paikallistie  15780  eli ns.  Salan  lenkki 
ovat kauniita maaseututeitä. Näiden alueiden 
maisemien kohtalo riippuu lähinnä maatalouden 
jatkuvuudesta. 
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PYHASELKA 	 kumparekylä.  Ainakin paikallisesti merkittäviä 
alueita ovat Honkavaara  ja Pyöräkkö.  

Luonto Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 
Pyhäselkä kuuluu järvi-Suomen maisema-alu-
eeseen. Varsinkin kunnan länsiosaa hallitsee 
Pyhäselkä rikkonaisine rantoineen. 

Sisempi  Salpausselkä kulkee kunnan läpi  mata- 
lana kaakosta  luoteeseen. Reunamuodos-  tu- 
maan liittyy läheisesti Immolankankaan, Suuri- 
kankaan  ja Elinkankaan reunatasanteet.  Harju-
muodostumia ovat Suhmuranharju, Soinsärkkä 

 ja Alttinasta  luoteeseen kaartuvaTupakkasärk
-kä. Rauanvaara on  erillinen maisemassa erottu-

va selännemäinen harjukumpu. 

Ohvanassa  on  suojeltu lehtomainen harjualue. 
Rähäkkälänmäellä  on  kasvanut luonnonmuisto-
merkkinä rauhoitettu rauduskoivu. Pyhäselän 
rannalla Salonkylässä  on valkosekätikalle  sovel-
tuva  harva koivuvaltainen rantametsä ja  Hopea-
landessa aarniometsämäinen vanha metsä- 
kuvio. 

Kultuuriympäristä 

Kivikautisia  asuinpaikkoja  on  löytynyt Rauanjär
-yen  rannalta, Lotokasta  ja Nivansalosta. 

Hammaslandessa  ja Mulossa  on  ollut asutusta 
 jo vuonnal500. Sintson lammen  rannoilla  on 
 ollut ortodoksinen kalmisto.  1600-luvun lopulla 

asutus levisi Honkavaaralle, Elovaaralle  ja Ket-
tämönniemeen. Kruununvouti  Wallenius perusti 

 1773 Voudinkylän  ja  rakennutti Nivaan 
vesisahan. 

Pohjois-Karjalan kansanopisto siirrettiin  1800- 
luvun lopussa Niittylahteen Pyhäselän rannalle. 
Pitäjän kehitystä edisti rautatien valmistuminen 

 1894. Hammaslanden  asema toimi  koko  Kiihte-
lysvaaran  ja  Rääkkylän liikennepaikkana.  Nutty- 
landen asema  on  rakennettu  1902 kansallisro-
manttisen  tyylin mukaisesti. Kiihtelysvaaran 
kunnasta  ja seurakunnasta  Pyhäselkä erosi 

 1920-luvulla. Tällöin kunnan keskus tuli  Ham-
maslahteen  ja  kirkko rakennettiin Uljanan mäel-
le  1928.  

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö
-jä  ovat Niittylanden rautatleasema  ja Mulon  

Valtatie  6 on Pyhäselän  tärkein  tie,  jonka vaiku-
tus tuntuu eniten Reijolassa. Reijolan risteysalu-
een maisemointia tulee parantaa. Honkavaaras

-sa  on  paikallisesti merkittävä kylämaisema,  jota 
 tulee vaalia. Tienvarteen sopisivat ketokasvit. 

Maantie  484  kulkee Hammaslanden taajaman 
kautta Rääkkylään. Taajama-alueen tiealueiden 
viihtyisyyttä  on  parannettu istutuksin, mutta 
Haukilammen kunnostus  ja  rantojen perkaus 
voisi olla tarpeellista virkistyskäyttöä varten. 

Maantien  4846  varrella  on Pyhäselän  kirkko, 
jonka asemaa voitaisiin korostaa avaamalla 
maisemia kirkolle. Aikaisemmin kirkkoa ympä-
röivät avoimet niityt  ja  pellot. Kirkolle voisi joh-
taa puukujanne. 

Paikallistie  15688  kulkee paikallisesti merkittä-
vän Suhmuran kylän kautta Pyöräkköön.  Tie 

 kulkee pitkän  matkan harjulla, ja  se  onkin mai-
semallisesti merkittävä  tie.  Harjulle nykyisen 
tien viereen  on  toivottu kevyen liikenteen väy-
lää, jonka sovittaminen harjumaisemaan  on 

 hankalaa. Kevyen liikenteen järjestelyistä tulisi-
kin tehdä ympäristöpainotteinen tarveselvitys. 
Eri ratkaisuvaihtoehtojen sopimista maastoon 
tulisi selvittää yhdessä asukkaiden kanssa. Lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi tiellä nope-
utta  on  toivottu alenettavan koulun  ja  hautaus-
maan välillä  40 km:iin  tunnissa. 

Nivan paikallistie  15686  kulkee paikallisesti  ar-
vokkaassa maaseutumaisemassa.  Tien  varrella 

 on  muutama merkittävämpi rakennus. Nivajoki 
 ja sen  vehmas ympäristö tuo vaihtelua 

maisemaan. 

Niittylanden paikallistie  15690  kulkee kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan Niittylanden aseman 
läheltä Niittylanden opistolle, joka  on  paikalli-
sesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde. Nä-
kymiä asemalle tulee avata. Opistolle voisi joh-
taa puukujanne kuten aikaisemmin. Niittylanden 
asemalle johtaa Niittylanden seisakkeen paikal-
listie  15697. 
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Luonto 

Rääkkylä kuuluu järvi-Suomen maisema-aluee-
seen. Pyhäselän  ja  Oriveden lisäksi kunnan alu-
eella  on  runsaasti pienempiä järviä. Kunnan 
koillisrajalla  on  Suuri Onkamojärvi. Kunnan  pin-
ta-alasta onkin yli  40 %  vettä. 

Kunnan kaakoisosat liittyvät Salpausselän  Il 
reunamuodostumaan.  Alueella  on  erotettavissa 
kolme harjujaksoa, joista huomattavin  on  Jaa-
manharju.  Keskimmäinen harjujakso kulkee 
Suuren Onkamojärven eteläosan kautta jatkuen 
Törisevänkankaana  ja päättyen Piimäniemeen. 
Kolmas harjujakso  kulkee paikoittain kapeana 
harjukannaksena Suuren  ja  Pienen Onkamojär-
yen  välillä  ja  jatkuu Pyhäselän  ja Jänisselän  vä-
lissä pitkänä  ja  kapeana Vuoniemenä. 

Valtakunnallisesti arvokkaita alueita ovat Pyhä- 
selän  ja  Oriveden norppa-alueet, Vuoniemen 
harju, Kirkkovuoren harjulehto sekä Kiesjärven, 
Jouhtenuslammen  ja  Joki-Hautalammen lintu- 
vedet. Ylälampi-Hovinlammen lintuveden poh-
joisosa ulottuu osittain Rääkkylään. 

Valkoselkätikalle  soveltuvia lehtipuuvaltaisia 
metsiä  on  Niemisen Pohjukassa, Rasivaarassa, 
Täitimenjärven rannoilla, Täitimenniemellä  ja 
Viklassa. Kullinkankaalla  on  kunnan ainoa 
aarniometsäkohde. 

Kulttuuriympäristä  

Rääkkylän laajin kivikautinen asutus  on  ollut 
Jaamalla. Entisen Oravilanden perukoista  on 

 löytynyt viikinkiaikainen vene. 

Kiteen kappelin kylmä  on 1 00-luvulla Rääkky-
lästä ensimmäisinä mainittu Oravilahti  ja Piimä

-lahti, minkä jälkeen  on asutettu Rasivaara, 
Kiiesvaara  ja Venturinniemi. Stolbovan  rauhan 
jälkeen muutti alueelle savolaisia  ja  mm.  Rääk-
kylän kylä asutettiin. Oravilanden luhdat olivat  jo 

 varhaisessa vaiheessa käytössä. 

Vuodesta  1651  kuului Kiteen puoli Rääkkylästä 
Muljulan  hovin  alaisuuteen, josta kylät vapautui- 
vat 1720-luvulla. Hernevaara  ja Hypönniemi 

kuuluivat Lamminniemen alaisuuteen vuoteen 
 1753  asti.  

1680-luvulla rakennettiin rukoushuone nykyisen 
kirkon tienoille. Välillä kirkko oli Oravilandessa, 
minkä jälkeen  1780-luvulla rakennettiin kirkko 
jälleen Rääkkylän kirkolle. Nykyinen kirkko  on 

 rakennettu vuosina  1849-51. 

Voiniemessä  on  vanha kartano, josta muut vilje-
lijät ovat saaneet  ja  ottaneet oppia. Paikka  on 

 ollut asutettuna  jo  1600-luvun lopulla. Kartanon 
nykyinen rakennuskanta  on 1800-luvulta. Tilalla 

 on  Pohjois-Karjalan suurin kivinavetta. 

Ainoa vanhaa perua oleva teollisuuslaitos kun-
nassa  on  vuosisadan alussa perustettu osuus- 
meijeri Paksuniemessä. 

Rääkkylän kautta kulki  1700-luvulla tärkeä  tie 
Kiteeltä Liperiin.  Kirkonkylän Paksuniemestä 
alkoi laivaväylä Tutjun Tuliniemeen.1940-luvulle 
asti höyrylaivaliikenne oli pitäjän merkittävin lii-
kenneyhteys. Kivisalmi perattiin  1900-luvun 
alussa purjehduskelpoiseksi, jolloin löytyi Outo-
kummun malmikivi. 

Toisen maailmansodan jälkeen Oravilanden suu 
padottiin  ja  vesialue kanavoitiin. Näin saatiin 
laaja alava viljelysalue. 

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö
-jä  ovat Rääkkylä kirkko  ja Voiniemen  hovi. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Rääkkylän tärkein  tie on  Tolosenmäki-Liperi-Kä-
sämän  maantie  482.Tie kulkee Ylälampi -Hovin-
lammen  lintuvesien suojelu kohteen vierestä 
Jaamalle, josta  on  löydetty useita kivikautisia 
asuinpaikkoja. Maa-ainesten oton yhteydessä 
uudet löydöt ovat mandollisia.Tien reunassa 
kasvaa tunturikurjenhernettä. 

Rasivaarassa  tie  halkoo valkoselkätikan asuin- 
metsää. Tiellä onkin valkoselkätikka osunut au-
toon. Pitämällä tienvarsimetsät avoimena voita-
neen vähentää onnettomuusriskiä. Kaadettavat 
lehtipuut tulee jättää alueelle lahoamaan. 

Oravilanden  kylän kohdalla tien vierillä kasvaa 
maariankämmekkää,  jota  on  toivottu niitettävän 
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vasta loppukesästä. Toisaalta niittoa  on  toivottu 
myös alkukesästä ennen Rääkkylän kihausta. 

Kirkonkylän kohdalla tulee parantaa taajamaan 
 tulo-osuutta. Aikaisemmin tien vierellä olleet jä-

reät puut toimivat porttina taajamaan. Puiden 
kasvattamista sähkölinjan  ja  tien välille tulee 
harkita. Taajama-alueella puustoa tulee raivata, 
jotta autoilija huomaisi ajavansa asutulla alueel-
la. Tielle  on  toivottu valaistusta  ja  kevyen liiken-
teen väylää. 

Vänskänsalmen  ja  pumppaamon  välinen vesi-
alue vaatisi kunnostamista, koska  veden  vaihtu-
minen ei ole riittävää. 

Ruokosalmella  on  laaja lintukosteikko. Sillalla 
kuolee säännöllisesti  sillä  lepäileviä  lintuja.  No-
peusrajoituksen  alentaminen  60 km: un/h  saat-
taisi vähentää lintukuolemia. Sillalle pysähtyvät 
lintuharrastajat aiheuttavat myös vaaratilanteita. 
Lintutornin läheisyyteen tulisikin saada levike 
autojen pysäyttämistä varten. 

Kivisalmen levähdysalue  on  hyvin hoidettu.  Le-
vähdysalueen  liittymä vaatisi kuitenkin siistimis

-tä.  Pohjoiseen päin tien varsien hoitoa kannat-
taa tehostaa ainoastaan  ranta-alueilla kuten  Hä-
meenlanden, Rasisalmen  ja  Arvinsalmen lossi

-rannan läheisyydessä. 

Pyhäselkä-Rasivaara maantie  484 on  sopeutu-
nut maisemaan hyvin Mitronmäen  ja  Kiesvaa

-ran  leikkauksia lukuunottamatta. Rasivaaran 
kylällä  on  koulu, vanhusten talo  ja  uutta asutus-
ta, minkä vuoksi  sinne  toivotaan kevyen liiken-
teen väylää. Tieluiskien hoitoa toivotaan myös 
tehostettavan  ja  liikenteenjakajaa maisemoita

-van. 

Varpasalon paikallistie  15555 on  saaren tärkein 
 tie. Varpasalon  puoleinen lossilaituri vaatisi kun-

nostamista  mm. kaiteiden  uusimista  ja  pensai
-den  raivausta. Muutoin tiemaisema ei vaadi 

toimenpiteitä. 

Oravilanden paikallistie  15568  kulkee kau niissa 
Oravilanden kylässä.  Tie  noudattelee maise-
maa hyvin, mutta tien leventyminen höyläyksien 
vuoksi  on  ongelma, johon tulisi puuttua. Paikoin 
tien kaventaminen voi olla maisemallisista syis-
tä tarpeen.  

Kies  vaaran paikallistie  15573  kulkee kauniisti 
maastoa  ja  asutusta noudatellen Kiesvaaran 
kylällä. Ojien perkuussa syntyneet vallit tulisi 
tasata maisemaan sopiviksi, vaikka kylämiljöö 
tuleekin muuttumaan metsitysten takia. 

Venturin paikallistie  15576  halkoo valtakunnal-
lisesti merkittävät Joki-  ja  Hautalammen linnus-
tokohteet.  Tie  kulkee kapealla kannaksella  lam - 
pien  välissä. Lampia yhdistää kapea Suetsin 
kanava, jonka kohdalla säilytetään veneitä.  Tie- 
alue tulee pitää entisellään,  ja  tien leventämistä 

 tai  korottamista alueella tulee välttää. 
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TOH MAJARVI  

Luonto  

Tohmajärvi  kuuluu vaara-Karjalan  ja  järvi-Suo-
men maisemamaakuntien vaihettumisvyöhyk-
keeseen, minkä vuoksi kunnan yleisilme  on 

 vaihteleva. 

Vaara-Karjalan ominaispiirteet keskittyvät Toh-
majärven koillisosiin  ja  järvi-Suomen maisema- 
maakunnan ominaispiirteet lounais-  ja 

 länsiosiin. 

Kallioperä  on  varsin  vaihtelevaa, mutta enim-
mäkseen alue kuuluu karjalaiseen Iiuskevyöhyk-
keeseen. Tohmajärven eteläosasta Onkamon 
alueelle kulkee amfiboliittijakso, mikä näkyy 
vaarojen muodoissa  ja  kasvillisuudessa  Pub-
vaaralla, Hiidenvaaralla  ja Hyypiävaaralla.  Saa-
riovaaralta luoteeseen kulkeva vaarajakso  on 

 muodostunut kvartsiitista. Tohmajärven koillis
-osa  on graniittigneissiä.  

Toinen Salpausselkä kulkee kunnan luoteisosan 
halki selvänä selänteenä. Ensimmäisen Sal-
pausselän näkyvin muodostuma  on Puikkolan

-kankaan  ja Petravaarankankaan reunamuodos-
tuma. Salpausselkien  välisellä alueella  on  laajo-
ja suoalueita. Onkamossa  ja Vatalassa  on  van-
hoja lentohietikoita. 

Valtakunnallisesti arvokkaita ovat Multasärkän-
Likolamminkankaan  ja Kannusvaaran  harju- 
alueet, Suksilammen  ja Tohmajärven Peijonnie-
menlanden lintuvedet, Hirvisuo  sekä Jalajan-
vaaran, Pikku Pabovaaran, Hernevaaran, Hil-
denvaaran  ja Suonpäänjoen  lehdot. Kypärävaa

-ran  ja Kalapuron ukonhattulehdot  olivat ehdolla 
lehtojensuojeluohjelmaan. Piilovaaran ukonhat-
tulehto  on  rauhoitettu vuonna  1974. Hyypiän-
vaaralla on  valtion  maiden aarniometsäkohde. 

Valkoselkätikalle  sopivia lehtimetsiköitä  on KaI-
mutsärkällä, Vehkavaarassa, Kostamossa, On-
kamossa Paavilanniemellä  ja Jussinsaarella, 
Säkäniemessä ja Riikolan Vehnämaalla.  Uhan-
alaisesta etelänpurohopeatäplästä  on  havainto-
ja Muskosta, Saarekkeenpuron ympäristöstä, 
Lousojoen ympäristöstä, Hyypiänvaaralta,  Pub-
vaaralta  ja Hernevaaralta. 

Kultuunympäristö 

Kivikautisia  asuinpaikkoja  on  tavattu Tohmajär-
vellä Leviäjoen rannalla  ja  Tikkalassa Särkijär

-yen  rannoilla.  Kemien  kylä  on  ollut asutettu  jo 
 vuonna  1500. Saarion, Onkamon  Kannaksen, 

Akkalan, Jouhkolan, Riikolan, Järventauksen  ja 
Kantosyrjän  kylät ovat  1500-luvulta. 

Ruotsin  vallan  alussa savolaisia muutti Tohma-
järvelle  ja  ortodoksisia karjalaisia muutti venäjäl-
le. Tällöin Pohjois-Karjalaan jäi  vain  muutamia 
ortodoksisia alueita kuten esimerkiksi Petravaa

-ran  kylä, johon  1950-luvulla rakennettiin orto-
doksinen tsasouna.  

1760-luvulla kruununvouti  Gabriel  Wallenius pe-
rusti  hovin Jouhkolaan. Hän tehosti  maanviljelyä 
kuivattamalla soita  ja  laskemalla Tohmajärveä. 
Vuosina  1857-67  hovissa toimi Suomen toiseksi 
vanhin maatalouskoulu. Tohmajärvelle raken-
nettiin vuonna  1751  uusi kirkko  ja  Wallenius 
hankki  sinne  seinämaalaukset.  

1780-luvulla rakennettiin Karjalan valtatie Kuo-
pion  ja Tohmajärven  välille. 

Suomen  sodan  aikana  1808 Landensillan  riste-
ys linnoitettiin  ja  ruhtinas Dolgoruki teetti varus-
tuksia Kemienmäen länsipäähän Kiteelle johta-
van tien suojaksi. Molemmat vablitukset ovat 
vielä nähtävissä. 

Vuonna  1894  rakennettiin Karjalan  rata  kunnan 
halki Värtsilästä Joensuuhun. Tohmajärven rau-
tatieasema  on  rakennettu vuosina  1892-94 
tyyppipiirrustusten  mukaan. 

Toisen maailmansodan jälkeen Tohmajärvelle 
sijoitettiin Värtsilän, Ruskealan  ja Pälkjärven 

 siirtolaisia. Asutuskauden aikana ovatkin synty-
neet  Korven, Muskon, Jylmän ja Sikosuon 

 alueet. 

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö
-jä  ovat Tohmajärven kirkkomaisema, Tohmajär-

yen  rautatieasema ympäristöineen,  Kemien  ky-
län vaara-asutus, Jouhkolan  hovin  alue,  Saari- 
on rinnekylä, Onkamon  Kannaksen kylämaise

-ma  ja  Kuopion  ja Tohmajärven  välille 
 1780-luvulla rakennettu Karjalan valtatie.  Saari- 

on rinnekylä  ja Onkamon  Kannaksen kyläalue 
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kuuluvat myös maisema-aluetyöryhmän mietin-
nön arvokkaisiin maisema-alueisiin. Petravaara 

 on  maakunnallisesti  arvokas alue. 

Kaurilan, Timolan, Riikolan,  Tikkalan  ja  Herne- 
vaaran kylämaisemat ovat ainakin paikallisesti 
merkittäviä. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Valtatie  6  kulkee kunnan länsiosassa etelästä 
pohjoiseen.  Tien  vieressä  on  Onkamon  vaiko-
selkätikka-alue. Valtatietä suunnitellaan leven-
nettäväksi kymmeneen metriin, mutta levennys 
ei vaaranna tikkametsää. Tikkalassa  tie  leikkaa 
Korhosensärkkien paikallisen harjukohteen. 
Leikkaukset ovat  koko  tiellä melko hyvin maise-
moituneet. Onkamon  ja Pyhäseiän  välisellä 
osuudella tienvarren koivuja tulisi säästää. 

Maantie  486 Lepikko-Tohmajärvi  kulkee  Tuurin-
mäkien harjukohteen  poikki Akkalaan. Akkalan 
kylän kohdalla  on  ketomaisia  peltoja. Akkalan

-Kemien  välillä tulee vaalia näkymiä vaaroille  ja 
Tohmajärvel  le.  

Maantie  490 Onkamo-Värtsilä  on  kulttuurihisto-
riallisesti arvokas Karjalan valtatie, jossa  tie  kul-
kee hyvin pitkän matkaa vanhalla pohjalla. Tiel-
tä tulisi avata  ja  jättää näkymiä Hyypiänvaaralle, 
Erolanvaaralle  ja Luosovaaralle.  Myöskään pel-
tojen metsittämiseliä ei saa katkaista näköyhte-
yttä amfibolittivaaroille. Luosojoen varrelta  on 

 yksittäisiä havaintoja etelänpurohopeatäplästä. 
Keskustan halki kulkevan tien varteen voisi kas-
vattaa puukujan. 

Kemieltä laskeuduttaessa  edessä aukeavat laa-
jat näkymät Jänisjokilaaksoon. Tätä näkymää ei 
saa sulkea metsän kasvatuksella.  Tien  varsien 
pensaikoiden raivaam isesta  on  huolehdittava, 
jotta pitkät näkymät säilyvät.  Tien  oikaisun yhte-
ydessä  on  täytetty Hutunsilmänä tunnettu 
lähdealue. 

Maantie  494 Landenvaara-Heinä vaara halkoo 
valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan 
kuuluvan Multasärkän-Likolamminkankaan  har-
jualueen ja Vatalan dyynialueen.  Leikkaukset 
ovat yhä  varsin koruttomia,  koska kasvillisuu-
den kehittyminen  vie  kauan. Tienvarren kasvilli-
suus  on  paikoin kärsinyt kulumisesta. 

Maantie  4884 Nenosensilta -valtakunnan  raja on 
 vanha Sortavalantie, joka soveltuu linjauksel-

taan  ja tasaukseltaan  maisemaan.  Tie  sivuaa 
Nenosenlammen harjualuetta. 

Maantie  4941 Tenkakangas-Öllölä  kulkee valta-
kunnallisesti arvostetun Saarion kylämaiseman 
kautta.  Tie  noudattelee vanhaa linjausta melko 
hyvin sopeutuen maisemaan, mutta päällystet-
tynä  se  poikkeaa hieman alueen muusta  ties

-töstä.  Kun ottaa huomioon kylämaiseman valta-
kunnallisen merkityksen, tienvarsia voisi pitää 
avoimena nykyistä enemmän. 

Onkamon-Sintsin paikallistie  15583 on  kulttuuri-
historiallisesti arvokas vanha Karjalantie, joka 
kulkee Onkamon Kannaksen arvokkaan maise-
ma-alueen kautta Kostamoon. Kylämaisema  on 

 yleisvaikutelmaltaan  metsäistä  ja pienikuvioista 
viljelysmaisemaa, ja  vesistö pilkottaa  vain  pai-
koin tielle.  Tien  varrella  on  laajoja  ja  edustavia 
kaskikoivikoita  ja  entisiä metsälaitumia, joita uh-
kaa kuusettuminen  ja umpeutuminen.  Tien  var-
sien  ja  laajempien alueiden avaaminen sekä 
vanhojen rakennusten kunnostaminen pitää jär-
jestää välittömästi kunnan, kyläläisten  ja ympä-
ristöviranomaisten  yhteistyönä. 

Kostamon paikallistie  15585 on  varsinainen 
maisematie kiemurrellessaan kapealla  Kosta-
mon särkällä.  Paikoin tieltä vilahtelee näkymiä 
Särkijärvelle.  Tien  maisemallisesti pahimmat 
leikkaukset tulisi maisemoida. 

Järventauksen paikallistie  15592 on  kaunis van-
ha  tie,  joka osittain kulkee harjulla. Tieltä tulisi 
avata näkymiä Tohmajärvelle. Tohmajärven 
rantaluhdat, Perttisenjokisuu  ja Rantakylä  ovat 
huomattavia muuttolintujen levähdysalueita  ja 

 vesi-  ja rantalintujen pesimäalueita.  Tiestä ei 
liene haittaa alueille, koska ne sijaitsevat melko 
kaukana tiestä  (200-300 m).  

Timolan  paikallistien  15593  tienvarsimaisemat 
 on  voimalinjan  rakentamisen yhteydessä muut-

tuneet voimakkaasti. Tieltä  on  huomattavat kau-
komaisemat Tohmajärven  ja  Kiteen taajamiin. 
Lähellä tietä  on  rauhoitettu stauroliittiristikallio. 

Tohmajärven paikallistie  15596  kulkee Tohma- 
järven keskustassa.  Tien  tasausta  tulee alentaa 
Gerlanderin  talon  kohdalla. Tohmajärven 
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paikallistien  ja  Kirkkoniemen  paikallistien  15594  
varrella  on  valtakunnallisesti huomattava yölau-
lajalintujen keskittymä. Viitakerttunen, luhtakert-
tunen, satakieli, pensassirkkalintu ym. suosivat 
pensaikkoja, minkä vuoksi tienvarsien pensaik

-koja  ei saa kaikkialla raivata, vaikka  se  olisikin 
maisemallisesti toivottavaa. Kirkkoniemen puu-
kujanne tulee säilyttää eikä tietä saa nostaa. 

Vepsän-Petra  vaaran paikallistien  15597  alku- 
osaa voisi hoitaa maisematienä. Petravaarassa 

 on kalmisto  ja  tsasouna.  Tien  oikaisun  ja  ras-
kaan parantamisen yhteydessä kylämaisema 
muuttuisi oleellisesti,  jos  parantamista ei tehdä 
maiseman ehdoilla. 

Kangasvaaran paikallistie  15606  halkoo pitkän 
 matkan Multasärkän-Likolamminkankaan  harju-

jensuojeluohjelman aluetta.  Kangasvaaran  pal-
kallistien  ja  Vatalan-Hukkalan paikallistie  15607  
kulkevat Sikosuon asutusmaisemassa sotien 
jälkeisen rakennuskauden mukaisesti pitkiriä 
suorina teinä. 
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Luonto 

Tuupovaara kuuluu vaara-Karjalan maisema- 
maakuntaan. Vaarajonot ovat luode-kaakko-
suuntaisia selänteitä. Maisemallisesti merkittä-
vimmät ovat Konnuniemen Huosiovaara,  Kove- 
ro, 011ölän Ristivaara, Kinnasniemi ja  Saari-
vaara. 

Kunnan ainoa valtakunnallisiin suojeluohjelmiin 
kuuluva alue  on Luostarinvaaran  suo Jänisjoen 
rannalla. Konnunniemen suolla  on  yksityinen 
suojelualue. Melavaarassa  on valkoselkätikalle 

 soveltuvaa vanhaa lehtimetsää. 

Kulttuuriympäristä 

Konnunniemeen Loitimojärven  rannoille  ja Ko-
veroon  saapuivat ensimmäiset asukkaat  jo  en-
nen  1500-lukua, jolloin syntyivät Eimisjärven  ja 
Kinnasniemen  kylät. Hoilola, Saaroinen, Öllölä 

 ja Luutalahti  ovat  1600-luvun alkupuolelta. 

Vanhin  tie  vuodelta  1743  kulki Konnuniemen  ja 
Luostarinvaaran  kautta Koveroon  ja  haarautui 
sieltä llomantsiin. Möhkön ruukin aikana raken-
nettiin kunnan itälaitaan toinen samansuuntai-
nen  tie. 

Haarajoen teräsbetonisilta  on  rakennettu  1926, 
 ja  se  kuuluu tielaitoksen tiemuseokohteisiin. 

Toisen maailmansodan aikana myös Tuupovaa-
ra oli sotanäyttämönä.  Sodan  aikaisia rakennel-
mia  on  ainakin Koverossa, Tuupovaaralla, Loiti-
mojärven rannalla, Eimisjärvellä  ja Kinnasjärven 

 rannoilla. 

Saarivaaran, Koveron  ja Hoilolan kylämaisemat 
 ovat maakunnallisesti merkittäviä. Koveron ky-

lämaisema onkin seutukaavassa suojeltu.  Ko- 
veron, Kinnasniemen, Kokinvaaran, Hoilolan ja 
Öllölän kylämaisemien  hoito tulisi järjestää yh-
dessä kylätoimikuntien  ja  kyläläisten kanssa. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet  

Kantatien  74  tienvarret tulee raivata Koveron 
liittymän lähettyvillä. Mandollisuutta kukka- ke- 
tojen perustamiseen liittyrnän lähettyville tulisi 

selvittää. Kallioleikkausten pyöristämisen  ja  loi-
ventamisen taloudellisia mandollisuuksia tulisi 
selvittää. 

Maantie  496  Hoilola-Kovero  on  kunnan päätei
-tä,  jonka tiemaisemien raivaus  ja siistiminen  oli-

si hoidettava kylätalkoilla. Etenkin Koveron  ja 
Tuupovaaran  välinen osuus vaatisi raivausta 
tiealueen ulkopuolisilla osilla. Tietä parannetta-
essa Öllölä-Tuupovaara välillä  on  tietä nostettu, 
jolloin luiskat ovat jyrkentyneet. Tämä aiheuttaa 
maisemallisen haitan lisäksi liikenneturvallisuu-
delle ongelman. Mandollisuuksia tieluiskien loi-
ventamiseen tulisi selvittää. 

Maantie  500  Niirala-I!omantsi  on matkailutie, 
 jonka kunnostaminen voi olla paikallaan.  Tien 

 ilmettä tulee kohentaa paitsi tienvarsia raivaa-
maIla myös huonokuntoisia rakennuksia korjaa-
maIla, pihoja siistimällä  ja  näkymiä avaamalla. 
Hoilolassa tien vieressä olevat kunnan jäteastiat 
tulee aidata. Korpiselkätalon opasteiden kirja-
vuutta tulisi vähentää. Harvemmat, yhtenäiset 
opasteet toimisivat luultavasti paremmin. 

ÖIIöIä-Luutalahti  maantien  4962 tie  kulkee  Kos-
kenniskan myllymaisemassa  myllyn vieritse. 

 Tien  rakentamisen yhteydessä mylly  on  jäänyt 
pahasti tietä alemmas. 

Tuupovaaran-Huosiovaaran paikallistie  15625 
on  maisemallisesti vaihteleva  ja  mielenkiintoi-
nen  tie kulttuuriympäristöineen  ja komeine  nä-
köaloineen. Pensaikkojen  raivaus rinteiltä  ja 
tienvarsilta  parantaisi näkymiä Loitimojärvelle. 

 Tien  linjaus  ja  tasaus tulisi pyrkiä pitämään en-
nallaan.  Tien  varrella asujille  ja  tien käyttäjille 
olisi hyvä tehdä kysely tien maisemallisesta ar-
vostuksesta ennen, kuin ryhdytään suunnittele-
maan tien parantamista, koska tien järeä paran-
taminen rikkoisi Konnunniemen kylämaise

-man. 

Koveron paikallistie  15629  kulkee maisemalli-
sesti arvostetulla alueella, Karjalan vaarakylien 
kansallismaisemassa. Kylälle  on  toivottu kevyen 
liikenteen väylää, mutta standardiväylän raken-
taminen rikkoisi maisemaa. Kevyen liikenteen 
väylän järjestämistä polkuverkostolla vanhoja 
tielinjoja pitkin tulee selvittää maisemallisin pe-
rustein. Itse paikallistien linjausta  tai tasausta  ei 
tule muuttaa 
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VALTI  MO 	 uudistiloja  perustettiin Ylä-Valtimolle, Nuolijär- 
velle  ja  Iso-Valtimojärven  ja  Haapajärven 

Luonto 	 länsipuolille. 

Valtimo kuuluu vaara-Karjalan maisemamaa-
kuntaan, joskin seudulla  on  jo  selviä Kainuun  ja 

 Kuusamon vaaramaan piirteitä. Kunnan kor-
keimpia vaaroja ovat Sivakkavaara, Murtovaara 

 ja Heinävaara  kunnan koillisosassa. 

Kallioperä  on  monimuotoinen graniitteineen  ja 
serpentiini- ja vuolukivineen. Kallioperää peittä

-vä moreeni  muodostaa epätasaisen selänne-
maaston. Kunnan halki kaakosta luoteeseen 
kulkee pitkä harjujakso, jonka merkittävimpia 
osia ovat Juposärkkä, Valtimonharju, Rumon-
harju  ja Kokkosärkät.  

Vesistöjen rannoilla Karhunpäästä Puukariin, 
Ylä-Valtimolle  ja Pajukoskelle  on  laajoja savikoi

-ta,  jotka  on  otettu viljelyyn. 

Valtakunnallisesti arvokkaita lintualueita ovat 
Kalliojärvi  ja Pitkälahti-Sorsajärvi.  Arvokkaita 
vanhoja metsiä  on  kunnan alueella lukuisia: Ki-
vimäki, Marjomäki, Murtovaara, Piilopirtinaho  ja 

 Sim an a ise n le hto 

Kulttuuriympäristö  

Valtimolla  on  runsaasti kivikautisia löytöjä. Var-
haisin asutus sijaitsi vesistöjen rannoilla. Prons-
sikautisia löytöjä  on  kaksi. Rautakautisista löy-
döistä  on  merkittävin karjalaisen päällikön miek-
ka, joka  on  ajoitettu  1200-luvulle. 

Luultavasti  jo kivikautiset  asukkaat käyttivät  ye-
sistöjä kulkureitteinään. Laatokalta Valtimon ye - 
sistön  kautta Ouluun johtava vesireitti, Pohjan- 
tie,  oli aina  1700-luvulle asti käytössä Pielisen  ja 

 Kajaanin välillä. Rumon harjua pitkin  on  kulke-
nut Simo Hurtan vanha ratsutie Lieksasta 
Sotkamoon. 

Vesireitti  toi myös ensimmäisen pysyvän asu-
tuksen. Läänin rajalla  on Täyssinän  rauhan  ra-
jakivi  vuodelta  1595. Valtimon  vanhin kylä, Haa-
pakylä, sai ensimmäiset asukkaansa 

 1600-luvun alussa. Hieman myöhemmin asutet
-tim Karhunpää, Koppelojärvi ja Sivakkavaara. 

Sivakkavaarassa ja Pajukoskella  on  tyypillistä 
pohjoiskarjalaista vaara-asutusta.  1700-luvulla 

Toisen maailmansodan jälkeen kuntaan syntyi 
laajoja uusia kyliä kuten Rumo, Halmejärvi  ja 
Rasimäki.  Valtakunnallisesti arvokas siirtokarja-
laiskylä Rasimäki  on  syntynyt pääasiassa asu-
tustoiminnan tuloksena. Tiestö kulkee asutus- 
kaudelle tyypillisesti viivasuorana. 

Valtakunnallisesti  ja  kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita kylämaisemia  on Karhunpäässä,  Ylä- 
Valtimolla  ja Rasimäellä  sekä Valtimon kirkon-
kylässä. Murtovaaran talomuseo  on  valtakun-
nallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde 
perinnemaisemineen. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet  

Va  Itatien 18  Joensuu-Kajaani varren puustoa 
 on  jo siistitty  jonkin verran. Viemärityön viimeis-

telyn yhteydessä tien vierille ilmestyneet kivika
-sat  siirretään muualle. Nuolijärvellä näkymien 

avaamista tulee tehostaa. Puukarissa tien vieri-
nen soranottoalue tulee maisemoida. Lääninra-
jalle toivotaan opastustaulua, jossa kerrotaan, 
että  on saavuttu  Pohjois-Karjalaan. 

Valtimo-Kivi  vaara maantie  5284  kulkee  arvok- 
kassa  Ylä-Valtimon maaseutumaisemassa. 

 Ranta-alueiden  ja  tien varsien pensaikkojen rai-
vausta tulee edelleen jatkaa. 

Kalliojärven paikallistie  15922  kulkee alkupääs-
sä Karhunpään maisema-alueella  ja  hieman 
myöhemmin sivuaa Kalliojärven  ja Pitkälanden 
lintuvesiä. Karhunpäässä tienvieriä  tulee raiva-
ta, kun taas lintuvesien kohdalla pensaikon kas-
vattaminen tien vierelle  on linnuston  suojelun 
kannalta tärkeää. Kalliojärven paikallistien var-
teen Niskalan tienhaaraan kaivataan pysäköi-
mispaikkaa  tai levikettä.  Tästä kohdasta avau-
tuu näkymä vanhalle Pohjantielle. 

Vanha kylä-  Va  Itimo paikallistie 15924 on 
1790-luvulta peräsin oleva päätie, joka kulkee 

 varsin  perinteisessä  ja  valtakunnallisesti  arvok-
kaassa Karhunpään maaseutumaisemassa.  So-
ratietä  reunustavat lehmihaat  ja rantalaitumet. 

 Tie on  arvokas maisematie,  jota  tulee hoitaa  ja 
 kunnostaa hellävaraisesti. Tielinjaa ei tule 
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oikaista, tasausta nostaa  tai  tietä levittää. Pai-
koin tulisi avata näkymiä järville  ja rantalaitumil

-le.  Tietä  on  toivottu päällystettäväksi. Eri pääl-
lystemateriaalien sopimista arvokkaaseen mai-
semaan tulee tutkia. 

Rasimäen paikallistie  15945  muodostaa sodan-
jälkeisen siirtokarjalaiskylän maiseman rungon, 
jonka varrella tilat sijaitsevat.  Tie  kulkee ajalleen 
tyypillisesti suorana, mutta maaston korkeus- 
asemaa noudatellen. Tietä  on  toivottu parannet-
tavaksi. Mandollinen parannus  on  tehtävä ym-
päristön ehdoilla tasausta nostamatta  ja  mutkia 
oikomatta.  Tien  kunto huomioonottaen matkaili-
joiden ohjaaminen tielle ennen tien parantamis-
ta ei ole toivottavaa. 
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VÄRTSILA 

VÄRTSILA  

Luonto 

Värtsilä  kuuluu vaara-Karjalan maisemamaa-
kuntaan, mutta jakautuu maisemallisesti kah-
teen toisistaan selvästi poikkeavaan aluee-
seen. 

Kunnan eteläosia luonnehtii Jänisjokilaakson 
tasanko alavine suomaineen, laakeine hiekka- 
kankaineen, tasaisine savikoineen  ja  viljely-
maisemineen. 

Pohjois-  ja itäosia  puolestaan ovat vaihtelevaa 
 ja kumpuilevaa  erämaa-aluetta jyrkkine kallioi-

neen  ja vaaraselänteineen. 

Sääperin lintuvesi, Räykynvaaran  lehto  ja Kuk-
kolammenpuron  lehto ovat valtakunnallisesti 
merkittäviä alueita samoin kuin Petäjälam  men 

 vanha metsä. Maakunnallisesti ovat merkittäviä 
Uudenkylänlampi  ja Matosuon puistometsä,  jo-
ka  on  rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla 
vuonna  1961. 

Kultuu riympäristä  

Vanhin asutus syntyi keskiaikana änisjoen ran-
noille Värtsilään  ja Uuteenkylään,  kunnan nykyi-
seen keskuspaikkaan. Kruununvouti Wallenius 
perusti vuonna  1773 Kenraalinkylän  maaherra 
kenraali Ramsayn kunniaksi. 

Värtsilän  teollistaminen alkoi vuonnal83 , kun 
läänin kuvernööri suostui sahan perustamiseen. 
Sahan osti vuonna  1836 Nils  Ludvig Arppe,  joka 
perusti myös rautasulaton jalostamaan järvimal-
mia vuonna  1852. Rautatehtaan  pelasti  varan-
kolta  rautatien valmistuminen vuonna  1894.  

Moskovan rauhassa  1940  pääosa kunnasta jou-
tui Neuvostoliitolle. Kunnan uusi keskusta alkoi 
syntyä Jänisjoen varrelle Uuteenkylään. joka  on 

 säilynyt peninteikkäänä jokivarsiasutuksena. Uu-
sikylä onkin valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö. 

Kunnan säilyttämiseksi siihen liitettiin Tohmajär-
vestä Patsolan kylä vuonna  1951.  Niiralan  raja- 
aseman kautta tapahtuva liikenne  on  kasvatta-
nut Niiralan merkitystä. 

Kunnan kautta kulkee kaksi merkittävää matkai-
lutietä: Runon  ja  rajan  tie  sekä Sininen  tie. 

Tienvarsikohteet  ja  toimenpiteet 

Niirala-Ilomantsin  maantie  500  noudattelee  Jä-
nisjoen  uomaa  ja  asutusta.  Tie  Niiralasta Ilo-
mantsin tien risteykseen asti kulkee avoimessa 
viljely-  ja  kulttuurimaisemassa. Kevyen liiken-
teen väylän rakentamisen yhteydessä tiemaise-
maa  on  kunnostettu istutuksin. Kevyen liiken-
teen väylän silta poikkeaa ympäristöstään sekä 
malliltaan että väritykseltään. Muutoin väylä  on 

 onnistunut. 

Savikon kyläalue  ja  pellot ovat maakunnallisesti 
merkittäviä  ja Sääperi  valtakunnallisesti merkit-
tävä lintuvesi. Näillä alueilla kuolee Pohjois-Kar-
jalan lintutieteellisen yhdistyksen mukaan nor-
maalia enemmän lintuja,  mm. ruisrääkkiä. No-
peusrajoituksen  alentaminen  60 km:iin  tunnissa 
voisi vähentää lintukuolemia. Niittojen ajoittami-
nen vasta kukinnan päätyttyä olisi toivottavaa. 

Värtsilä-Saarion  maantie  5005  kulkee paikal  Ii-
sesti  merkittävän Patsolan kylän kautta  Saari-
oon,  joka  on  valtakunnallinen maisema-alue. 
Kotiseutuyhdistys  on  tehnyt Patsolan koulun 
kohdalle näköalapaikan, josta näkee Jänisjoki-
lakson yli rajan toiselle puolelle Värtsilään.  Nä-
köalojen  säilymiseksi tien varsia tulee vastai-
suudessakin raivata. 

Kenraalinkylän  maantien  5006  alkupäässä  on 
kaksiaukkoinen kivirumpu,  jonka alkuperä  ja 

 kunto tulee selvittää. Koska rumpu  on  ainoa 
malliaan Pohjois-Karjalassa,  se  tulisi säilyttää. 

Kaurila-Värtsilän paikallistie  15600  kulkee  Jä-
nisjoen kanjonin  sekä Selkäkylän kautta Uu-
teenkylään. Selkäkylä  on  hyvin säilynyt kylä, 
joka  on  peräisin  1500-luvulta. Kylämaiseman  ja 

 näkymien säilymisestä tulee edelleenkin 
huolehtia. 



Liikenneympäristän  tila Pohjois-Karjalassa  -  Luonto  ja kulttuuriympänstö 
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