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Esipuhe

Saviselkä-Piippola museotien kunnossapitosuunnitelma on laadittu Pirkanmaan ELY-keskuksen toimek-
siannosta. Se on Väyläviraston arvokohteiden joukkoon kuuluvan museotien ja sen lähiympäristön kun-
nossapitoa koskeva suunnitelma, johon sisältyvät tiedot tien säilytettävistä arvoista, kunnossapidon tavoit-
teet ja toimenpiteet sekä arvio pitkän aikavälin korjaustarpeista.

Kunnossapitosuunnitelman tavoitteena on varmistaa museotien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttä-
minen pitkäjänteisesti. Suunnitelman tarkoituksena on palvella museotien koko kunnossapidon hankinnan 
prosessia ohjelmoinnista urakointiin ja kohteen kunnon seurantaan.

Tilaajan edustaja työssä on ollut ympäristöasiantuntija Johannes Järvinen Pirkanmaan ELY-keskukses-
ta. Pääkonsulttina työssä on ollut Mobilia, vastuuhenkilönä amanuenssi Mikko Pentti. Konsulttina työssä 
on ollut Destia Oy, jossa suunnitelman laatimisesta ja työn raportoinnista on vastannut maisema-arkkitehti 
Laura Soosalu. Avustajana on toiminut suunnitteluassistentti Mervi Koivula. 

Työ aloitettiin maastokatselmuksella Piippolassa ja Saviselällä kesäkuussa 2020. Maastokatselmukses-
sa Siikalatvan kuntaa edusti kulttuurisihteeri Taina Jordan, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta perinneyh-
dyshenkilö Sanna Stenius ja aluevastaava Jukka Vanhanen. Pohjois-Pohjanmaan museosta, Luupista, 
paikalla olivat vastuumuseotutkija Riina Kohonen ja perinnerakennusmestari Martti Koivumäki. Piippolan 
kyläyhdistystä edusti puheenjohtaja Katja Haaraniemi ja asukkaita kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja 
Ilmari Ojakoski, sekä Anna Hämeenaho, Jari Takkinen, Matti Jurva ja Reijo Hankonen. Hoidon alueurakoit-
sijaa edusti työpäällikkö Jaakko Karhu YIT:stä.

Tampereella joulukuussa 2020

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri



4



5

1 Lähtötiedot

1.1 Saviselkä-Piippola museotien sijainti

Saviselkä-Piippola -museotie käsittää yhdystien 
8000 osuuden Kärsämäen Saviselän kylän ja Sii-
kalatvan Piippolan taajaman välillä (kuva 3). Etelä-
päässä tie päättyy valtatiehen 28 ja pohjoispäässä 
seututiehen numero 800 (kuva 1). Museotien pi-
tuus on 23,8 kilometriä. Tie rakentui historiaselvi-
tyksen mukaan 1700-luvun lopun talvi- ja kylätei-
den pohjalle. 

Museotielle on etäisyyttä Pulkkilasta 13 kilometriä, 
Kärsämäeltä 15 kilometriä ja Pyhännältä 18 kilo-
metriä (kuva 2). Museotiellä on kaksi opastusalu-
etta, joista toinen on Piippolan taajaman päässä 
peltoaukealla (kuva 4) ja toinen eteläpäässä lähel-
lä valtatien 28 liittymää (kuva 5). Molemmissa pai-
koissa on mahdollisuus pysäköidä levikkeellä.

Kuva 1. Museotie yhdistää Piippolan taajaman valtatiehen 28. Pohjakartta Karttakeskus Oy, Lupa L4377.
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Kuva 2. Saviselkä-Piippola museotien sijaintitiedot. Karttaote ELY-keskuksen kohdekortista. Pohjakartta Karttakeskus Oy. Lupa 
L4377.

18.08.2015

SAVISELKÄ–PIIPPOLA -TIE

Pohjakartta © Karttakeskus Oy, Lupa 4377

 Sjaintitiedot
Kunta:  Kärsämäki, Siikalatva

Karttalehti:  341108, 341110, 341111, Q4414, 
Q4431, Q4432

Tieosoite:  8000/1/0 – 8000/4/6384

Koordinaatit: pohjoispää N 7116292 E 449890, 

 eteläpää N 7098462 E 453115

Pituus:  23,2 km

Etäisyydet:  Pulkkila 13 km

 Kärsämäki 15 km

 Pyhäntä 18 km

Pohjakartta © Maanmittauslaitos 06/2015

Kuva 3. Saviselkä-Piippola-tien museotie ja siihen liittyvä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 
(Museovirasto 2009) aluerajaus. Karttaote ELY-keskuksen kohdekortista. Pohjakartta Karttakeskus Oy, Lupa L4377.

18.08.2015

SAVISELKÄ–PIIPPOLA -TIE

Pohjakartta © Karttakeskus Oy, Lupa 4377

 Sjaintitiedot
Kunta:  Kärsämäki, Siikalatva

Karttalehti:  341108, 341110, 341111, Q4414, 
Q4431, Q4432

Tieosoite:  8000/1/0 – 8000/4/6384

Koordinaatit: pohjoispää N 7116292 E 449890, 

 eteläpää N 7098462 E 453115

Pituus:  23,2 km

Etäisyydet:  Pulkkila 13 km

 Kärsämäki 15 km

 Pyhäntä 18 km

Pohjakartta © Maanmittauslaitos 06/2015
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Kuva 4. Museotien pohjoispään opastusalue on näkyvällä paikalla peltoaukealla. Tien pohjoispää on päällystetty. Kuva: Laura 
Soosalu.

Kuva 5. Museotien eteläpäässä museotien opastaulu on sijoitettu ojan taakse ja levikkeen reunalla on postilaatikoita. Museotie ja 
levike ovat sorapintaisia. Kuva: Laura Soosalu.
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2 Saviselkä-Piippolatien 
historialliset vaiheet
2.1 Pohjois-Pohjanmaan 
jokilaaksojen asutuksen synty

Pohjois-Pohjanmaan jokien yläjuoksun pysyvä 
asutus on todennäköisesti syntynyt keskiajan lop-
pupuolella viimeistään 1500-luvun alussa. Saa-
melaisten asuttama alue on ollut hämäläisten ja 
karjalaisten kilpailevan eränkäynnin kohteena jo 
rautakaudelta lähtien, mutta uusimman arkeologi-
sen tutkimuksen perusteella alueella on ollut myös 
jonkinasteista pysyvää asutusta. Kiinteän asutuk-
sen syntyä hidasti erityisesti karjalaisten eränkäyn-
ti, sillä alue jäi 1323 solmitussa Pähkinäsaaren rau-
hassa Novgorodin puolelle rajaa. Pian rauhanteon 
jälkeen Ruotsin kruunu kuitenkin pyrki lujittamaan 
valtansa Perämeren pohjukassa perustamalla ra-
jan toiselle puolen Salon ja Kemin seurakunnat. 
Seurakunnat perustettiin alueella jo asuvan väes-
tön saamiseksi Ruotsin kruunun ja katolisen uskon 
piiriin. Varhainen Salon seurakunta käsitti Siika-
joen, Kalajoen ja Pyhäjoen alueet ulottuen Limin-
gasta Siiponjoelle. Sisämaassa seurakunnan rajat 
olivat epäselvät, mutta luultavasti se periaatteessa 
ylettyi suurten jokien latvoille saakka. Pohjois-Poh-
janmaan väestön elinkeinot keskiajalla vaikuttaisi-
vat perustuneen eränkäyntiin ja kalastukseen sekä 
vähemmässä määrin maanviljelyyn. Alue maksoi 
savuluetteloiden perusteella varsin vähän veroa, 
mihin vaikuttivat myös venäläisten ja karjalaisten 
toistuvat hävitysretket varsinkin 1400-luvun aikana. 
Asutus keskittyi rannikolle ja 1500-luvulle saakka 
jokien latvat olivat hyvin harvaan asuttuja.

Asutuksen voimakas kasvu sisämaassa ajoittuu 
1500- ja 1600-luvuille. Esimerkiksi Siikajokilaakson 
veroa maksavien talojen lukumäärä kasvoi vuosina 
1548–1654 62 talosta 225 taloon, eli 3,5 kertaisek-
si. Kehitys oli samanlainen myös läheisissä Kalajo-
en ja Pyhäjoen laaksoissa: Kalajoen varren asutus 
kolminkertaistui ja Pyhäjoen varren peräti kuusin-
kertaistui samassa ajassa. Asutuksen kasvu ei ollut 
tasaista, vaan sitä heikensivät erityisesti Ruotsin ja 
Venäjän välinen sota 1500-luvun lopulla ja 1600-lu-
vun alun katovuodet ja Ruotsin ulkomailla käymät 
sodat. Nykyisen Piippolan kirkonkylän alueen asu-
tus mainitaan veroluetteloissa ensimmäisen ker-
ran 1562, mutta on luultavasti vanhempaa perua. 

Samaan tapaan myös Kärsämäen asutus on ol-
lut varmuudella olemassa 1560-luvulla. Lamujoen 
latvoille, eli Vähä-Lamujärven ja Iso-Lamujärven, 
sekä Pyhännänjärven alueelle on myös muodostu-
nut hyvin harva asutus 1500-luvulla, mutta asutuk-
sen kasvu oli huomattavasti heikompaa kuin Piip-
polassa tai Kärsämäellä. 1700-luvulle asti alueen 
kirkkopitäjien keskukset sijaitsivat rannikon lähei-
syydessä Pyhäjoella, Salossa/Raahessa ja Siikajo-
ella. Asutuksen leviäminen kuitenkin lisäsi tarvetta 
saarnahuoneille ja kappeleille myös jokien yläjuok-
sulla. Siikajoen yläjuoksulle rakennettiin Pulkkilan 
kappeli 1670-luvulla ja 1690-luvulla siitä tuli Siikajo-
en pitäjänapulaisen asuinpaikka. Pyhäjoen alueel-
le kappeli rakennettiin Haapavedelle tiettävästi jo 
1640-luvulla, mutta ensimmäinen kappalainen sin-
ne palkattiin vasta 1690-luvulla. 1770 Piippolaan 
rakennettiin kirkko ja siitä tuli saarnahuonekunta. 
Kärsämäen kappeli puolestaan perustettiin jo 1664. Kuva 6.  Tämä 1800-luvun alun ajoittamaton kartta näyttää, kuinka Kärsämäen ja Piippolan välinen maantie syntyi Lamun kylän 

ja Piippolan kirkon välisen kylätien ja Kärsämäeltä Vähä-Lamujärven kautta Oulu-Savo-maantien varteen johtaneen talvitien poh-
jalle.
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latvoille, eli Vähä-Lamujärven ja Iso-Lamujärven, 
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ja Piippolan kirkon välisen kylätien ja Kärsämäeltä Vähä-Lamujärven kautta Oulu-Savo-maantien varteen johtaneen talvitien poh-
jalle.

2.2 Pohjanlahden ja Savon 
väliset maantiet
Liikenteellisesti merkittäviä ilmiöitä alueella olivat 
eränkäynti, myöhempi tervakauppa sekä kirkko-
matkat. Pohjois-Pohjanmaan ainoat maantiet olivat 
1700-luvulle asti Pohjanlahden ympäri rannikkoa 
pitkin kiertänyt Pohjanmaan rantatie ja Oulusta Ou-
lujokea Säräisniemeen ja sieltä Oulujärven yli Pal-
tamoon, Kajaaniin ja lopulta Savonlinnaan ja Viipu-
riin johtanut Kainuun tie. Jälkimmäinen näistä oli 
pääasiassa talvisin käytössä. Siikajoen ja Pyhäjo-
en latva-alueilla joet olivat huomattavasti maantei-
tä merkittävämpiä kulkureittejä. Uudenkaupungin ja 
Turun rauhat 1721 ja 1743 katkaisivat Pohjois-Sa-
von ja Kainuun yhteydet Viipuriin. Tämä aikaansai 
uuden tarpeen Savon ja Oulun väliselle maantielle. 
Tien rakentamisen aloittivat oikeastaan venäläiset, 
jotka määräsivät talonpojat rakentamaan Limingan 
ja Temmeksen Elsilän, sekä Joroisten ja Rantasal-

men välisiä maanteitä pikkuvihan (1742–1743) ai-
kana. Ruotsin hallinnon kannalta tien rakentamisen 
keskeinen syy oli postinkulku. Oulun ja Iisalmen vä-
linen maantie rakentui todennäköisesti jo olemas-
sa olevien kulkureittien pohjalle, mutta virallisen 
maantien linjausta suoristettiin monin paikoin huo-
mattavasti. Jo Jakob Johan Vikarin 1746 piirretty 
Suomen puoleisen Pohjanmaan kartta näyttää tie-
yhteyden Siikajoen myötäisesti Pulkkilaan ja sieltä 
melko suorana reittinä Piippolaan. Piippolasta tie 
jatkui Pyhännänjärvelle, mutta kääntyi sitten poh-
joiseen Tavastkenkään ja sieltä Nissilään.

Hyvin pian Turun rauhan jälkeen maantie oli Sa-
von puolella rakennettu kulkukuntoiseksi Kuopios-
ta Iisalmen kautta Nissilään. Pohjois-Pohjanmaalla 
maantien rakentaminen ei kuitenkaan edennyt pit-
kän päätepistettä, eli Oulua vai Raahea, koskeneen 
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riitelyn vuoksi. Maantie saatiin koko pituudeltaan 
valmiiksi lopulta vasta 1780-luvulla. Carl Petter 
Hällströmin piirtämä Samuel Gustaf Hermelinin 
1789 julkaisemaan Ruotsin valtakunnan kartastoon 
kuuluva Oulun läänin kartta esittää maanteiden li-
säksi myös vaatimattomammat tieyhteydet. Kartas-
ta näkyy, että Siikajokilaaksoa seurailevan Savon 
maantien tapaan myös Pyhäjoen vartta kulki tie, jo-
ka yhdisti Haapajärven, Kärsämäen ja Pyhäjärven 
kirkot. Tästä tiestä tuli myöhemmin osa Pielaveden 
kautta kulkevaa Kuopion-Raahen maantietä, joka 
rakennettiin 1830-luvulla. 

Kuopion ja Oulun välinen maantieyhteys muo-
dostui tärkeäksi osaksi Suomen sodan tapahtumia 
1808. Venäjän hyökkäyksen jälkeen Savon prikaati 
vetäytyi tietä pitkin Iisalmen kautta Ouluun. Kevään 
hyökkäysvaiheen aikana J. A. Sandelsin johtama 
5. prikaati käytti maantietä edetessään Iisalmen ja 
Kuopion kautta Varkauteen ja Juvalle asti, sekä pe-
rääntyessään takaisin Ouluun syys-marraskuussa. 
Savon rintamalla toimivat joukot etenivät ja perään-
tyivät useita kertoja Piippolan läpi. Toukokuussa 
1808 Ruotsin viidennen prikaatin osasto myös valta-
si Kärsämäellä venäläisten kuormaston, mutta ilmei-
sesti hyökkäys tehtiin Pulkkilasta Haapaveden kaut-
ta. Tarkemmin ajoittamattomassa, mutta luultavasti 
1800-luvun alussa tehdyssä Oulun läänin kartassa 
(kuva 6) näkyy hyökkäyksen todennäköinen reitti, eli 
talvitie Pulkkilan kirkolta Karhunkankaan risteykseen 
ja sieltä Ainalinjärven kylien kautta Haapavedelle.

1840-luvun alkuun mennessä. Merkillepantavaa on, 
että tie on piirretty maantieteellisesti suhteellisen 
oikein kulkemaan Kärsämäeltä kohti Vähä-Lamu-
järveä ja sieltä Piippolaan. Hällströmin piirtämässä 
ajoittamattomassa Oulun läänin tiestön kartassa 
(kuva 7) Piippola-Kärsämäki-tie sen sijaan on nä-
kyvissä, mutta tien reitti poikkeaa todellisesta. Tie 
on piirretty suorana linjana Oulu-Kuopio-maantieltä 
Piippolan kirkon pohjoispuolelta Kärsämäen kirkolle 
Pyhäjoki-Pyhäjärvi-tielle. Berndt Adolf Lindemanin 
Ny vägvisare genom storfurstendömet Finland vuo-
delta 1848 sisältää kuvauksen reitistä Kärsämäen 
kirkolta Piippolaan. Reitti kulkee Hatusen kestikieva-
rista, joka sijaitsee noin kilometrin Kärsämäen kir-
kolta pohjoiseen, Keräsen kestikievariin 17,5 virstan 
matkan ja siitä 20 virstaa Hankosen kestikievariin 
Piippolan eteläpuolella. Keräsen kestikievari on kar-
talla piirretty Piippolan ja Hatusen puoliväliin samal-
le paikalle, jossa tie Hällströmin ajoittamattomassa 
kartassa kulkee. Alueella ei nykypäivänä kulje tietä, 
vaan kyse on laajasta lähes asumattomasta suoalu-
eesta. Onkin todennäköistä, että tällaista reittiä ei 
todellisuudessa ole ollut olemassa ja suurimittakaa-
vaisiin karttoihin, kuten Lindemanin karttaan tai 1840 
painettuun A. W. Eklundin karttaan tien maantieteel-
listä linjausta ei piirretty, vaan kyse oli enemmänkin 
siitä, että matkailijalle haluttiin kertoa reitin olemas-
saolosta. Tien linjaus kartoissa puolestaan näyttäisi 
saaneen alkunsa Hällströmin tiekartasta. Keräsen 
kievaritalo on ilmeisesti sijainnut todellisuudessa 
Kärsämäen kylään kuuluneessa Saviselässä, ja tie 
on jo 1840-luvulla noudattanut nykyisen museotien 
linjausta.

Kuva 7.  Herman Josef Hällströmin ennen 1800-luvun puo-
liväliä piirtämässä Oulun läänin tiekartassa uusi Piippolan ja 
Kärsämäen välinen poikittaistie on piirretty virheellisesti suo-
raksi linjaksi kirkonkylien välille. Virhe siirtyi useisiin myöhem-
piin karttoihin ja matkaoppaisiin.

Kuva 8.  Piippolan vuoden 1846 pitäjänkartta näyttää maan-
tien kulun erittäin tarkasti. Tie poikkeaa nykyisestä huomatta-
vasti Vähä-Lamujärven länsipuolella ja Piippolan kylän etelä-
puolella.
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2.3 Poikittaisyhteydet 
Pyhäjoen, Siikajoen ja 
Kalajoen latva-alueiden välillä
Edellä mainittu 1800-luvun alussa piirretty Oulun 
läänin kartta (kuva 6) näyttää Oulusta Iisalmeen 
johtavan maantien ja Pyhäjoen vartta kulkevan 
pitäjäntien. Tähän karttaan on piirretty näitä tei-
tä yhdistävä talvitie Kärsämäen kirkolta Vuohto-
jokea seuraten Vähä-Lamujärven yli ja Kivijärven 
länsipuolitse Oulu-Kuopio maantien varteen, sekä 
kesätie Kärsämäenjoen yläjuoksun kyliin. Kartas-
sa näkyy myös tieyhteys Piippolan kirkolta Vähä-
Lamujärven rantaan. Vähä-Lamujärven rantaan jo 
1500-luvulla syntynyt asutus kuului Pyhäjoen pitä-
jään, ja asukkaat kävivät 1700-luvun lopulla Piippo-
lan kirkossa, joten hallinnollisistakin syistä tieyhte-
ys syntyi juuri tälle kulkureitille. Samasta syystä oli 
olemassa tie Kärsämäen kirkolta Saviselän kylään. 
Tiet olivat luonteeltaan kyläteitä. Sen sijaan talvi-
tie Oulu-Kuopio-maantielle on voinut syntyä vasta 
tämän maantien rakentamisen jälkeen, eli aikaisin-
taan 1700-luvun lopulla. Näiden teiden olemassa-
olo selittää Piippola-Saviselkä-museotien nykyisen 
linjauksen. 

Päätös Piippola-Kärsämäki-tien rakentamisesta 
tehtiin 1825. Tiehanketta kannatettiin sekä Siika-
joen että Pyhäjoen pitäjissä. Tie määrättiin raken-
tamaan kuuden kyynärän levyiseksi ja sen raken-
tamisesta ja ylläpidosta määrättiin huolehtimaan 
Pyhäjoen pitäjän sekä Kärsämäen, Haapajärven 
ja Pyhäjärven kappelien talonpojat. Kyseessä oli 
siis pitäjäntie, joka kulki kahden eri pitäjän alueel-
la. Tien rakentaminen kesti kaikesta päätellen se-
naatin päätöksen antamisesta vielä yli vuosikym-
menen. 1800-luvun puolivälissä raivattiin myös 
maantie Haapajärven kirkolta Kärsämäelle. Tien 
synty voidaan perustella samalla tavalla kuin Kär-
sämäen, Vähä-Lamujärven ja Piippolan yhteys, eli 
Kuusaan kylä Haapajärven ja Kärsämäen puolivä-
lissä kuului Haapajärven kappeliseurakuntaan ja 
tarvitsi siksi tien kirkolle. 1800-luvun puolenvälin 
jälkeen Kalajoen, Siikajoen ja Pyhäjoen latva-alu-
eet olivat kaikki yhteydessä toisiinsa.

Piippola-Kärsämäki-tietä ei vielä näy H. J. Häll-
strömin 1833 piirtämässä Oulun läänin kartassa. 
Tien kulku on kuitenkin jossain kohtaa luonnostel-
tu Maanmittaushallituksen kartta-arkistossa säily-
neeseen kappaleeseen lyijykynällä. Onkin toden-
näköistä, että vanha talvitie ja lamulaisten kirkkotie 
Piippolaan yhdistettiin ja parannettiin pitäjäntieksi 

1840-luvun alkuun mennessä. Merkillepantavaa on, 
että tie on piirretty maantieteellisesti suhteellisen 
oikein kulkemaan Kärsämäeltä kohti Vähä-Lamu-
järveä ja sieltä Piippolaan. Hällströmin piirtämässä 
ajoittamattomassa Oulun läänin tiestön kartassa 
(kuva 7) Piippola-Kärsämäki-tie sen sijaan on nä-
kyvissä, mutta tien reitti poikkeaa todellisesta. Tie 
on piirretty suorana linjana Oulu-Kuopio-maantieltä 
Piippolan kirkon pohjoispuolelta Kärsämäen kirkolle 
Pyhäjoki-Pyhäjärvi-tielle. Berndt Adolf Lindemanin 
Ny vägvisare genom storfurstendömet Finland vuo-
delta 1848 sisältää kuvauksen reitistä Kärsämäen 
kirkolta Piippolaan. Reitti kulkee Hatusen kestikieva-
rista, joka sijaitsee noin kilometrin Kärsämäen kir-
kolta pohjoiseen, Keräsen kestikievariin 17,5 virstan 
matkan ja siitä 20 virstaa Hankosen kestikievariin 
Piippolan eteläpuolella. Keräsen kestikievari on kar-
talla piirretty Piippolan ja Hatusen puoliväliin samal-
le paikalle, jossa tie Hällströmin ajoittamattomassa 
kartassa kulkee. Alueella ei nykypäivänä kulje tietä, 
vaan kyse on laajasta lähes asumattomasta suoalu-
eesta. Onkin todennäköistä, että tällaista reittiä ei 
todellisuudessa ole ollut olemassa ja suurimittakaa-
vaisiin karttoihin, kuten Lindemanin karttaan tai 1840 
painettuun A. W. Eklundin karttaan tien maantieteel-
listä linjausta ei piirretty, vaan kyse oli enemmänkin 
siitä, että matkailijalle haluttiin kertoa reitin olemas-
saolosta. Tien linjaus kartoissa puolestaan näyttäisi 
saaneen alkunsa Hällströmin tiekartasta. Keräsen 
kievaritalo on ilmeisesti sijainnut todellisuudessa 
Kärsämäen kylään kuuluneessa Saviselässä, ja tie 
on jo 1840-luvulla noudattanut nykyisen museotien 
linjausta.

Kuva 7.  Herman Josef Hällströmin ennen 1800-luvun puo-
liväliä piirtämässä Oulun läänin tiekartassa uusi Piippolan ja 
Kärsämäen välinen poikittaistie on piirretty virheellisesti suo-
raksi linjaksi kirkonkylien välille. Virhe siirtyi useisiin myöhem-
piin karttoihin ja matkaoppaisiin.

Kuva 8.  Piippolan vuoden 1846 pitäjänkartta näyttää maan-
tien kulun erittäin tarkasti. Tie poikkeaa nykyisestä huomatta-
vasti Vähä-Lamujärven länsipuolella ja Piippolan kylän etelä-
puolella.
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2.4 Saviselkä-Piippola-tien 
historiallinen linjaus
Vanhin tarkka kuvaus nykyisen museotien linjauk-
sesta löytyy 1840-luvulla piirretyistä pitäjänkartois-
ta (kuva 8). Kartassa tie on nimetty Kärsämäen ja 
Piippolan väliseksi tieksi. Tie on alkuosaltaan jää-
nyt nykyisen valtatie 28 alle. Hieman ennen Sa-
viselän kylää vanha tielinja erkanee nykyisestä 
valtatiestä ja kääntyy kohti kylän keskustaa. Savis-
elän alueella tielinjaus on sama kuin nykyäänkin: 
tie kaartaa loivasti ensin itään kylän keskustaan ja 
talojen jälkeen länteen. Lehtomaankankaalla tie 
kääntyy pohjoiseen, ylittää Vuohtojoen noin 200 
metriä nykyiseltä siltapaikalta länteen ja jatkaa 
Rajalan torpan ohi kohti Vähä-Lamujärven luoteis-
kulmaa. Piippolan puolella tien kulku on 1840-lu-
vulla eronnut melko huomattavasti nykyajasta. Tie 
on piirretty kartalle nykyisestä tielinjasta noin 300 
metriä etelämmäs, Kärsämäen rajalta lähes suo-
raan kohti nykyistä Kytölän taloa ja järven rantaa. 
Hieman ennen järveä tiestä on eronnut Ylipäänlah-
den länsirannalla oleville taloille johtanut pienempi 
tie. Risteyksestä Piippolan tie on jatkunut suoraan 
pohjoiseen kohti Liejuojan ylitystä. Paikalle ei kar-
tassa ole piirretty siltaa, mutta luultavasti sellainen 
on silti ollut olemassa. Liejuojalta tie on kääntynyt 
koukkaamaan Vähä-Lamujärven rannassa tuolloin 
sijainneen Mahalan talon kautta ja jatkunut sieltä 
kohti Piippolaa vanhaa kylätien linjausta myöten.

Vähä-Lamujärven rannasta kohti Piippolaa tielin-
jaus on kartan perusteella nykyisin lähes samanlai-
nen kuin 1840-luvun kartassa. Tie kulkee tuolloisen 
Kivikon uudistilan pihapiirin itäpuolelta ja pysyttelee 
Pellikaisennevan suoalueen itäpuoleisella kuivalla 
harjanteella. Sen sijaan suoalueen pohjoispuolel-
la tie on kulkenut hyvinkin eri tavalla kuin nykyään; 
kartan perusteella Korkiakallion länsipuolelta ja jat-
kunut kohti Majakallioita, jotka se on ohittanut itä-
puolelta. Täältä tie on jatkunut Pöytänevan poikki 
Pöytäkankaalle ja sieltä suoraan pohjoiseen kohti 
Piippolan kylää. Suuri osa tästä vanhasta tielinjasta 
vaikuttaisi kartan perusteella säilyneen jonkinlaisina 
polkuina. Myöhemmissä suurimittakaavaisissa kar-
toissa tielinjaus näyttäisi pohjoisosaltaan hyvin pit-
kään piirretyn samanlaiseksi kuin se oli 1846 (kuva 
9). Tie on piirretty nykyiselle linjaukselleen ensim-
mäisen kerran vasta vuoden 1963 tiekarttaan. Pie-
nimittakaavaisissa kartoissa sen sijaan näkyy hyvin, 
että tie on kokenut huomattavan uudelleenlinjauk-
sen ja perusparannuksen 1930-luvun lopussa.

Lokakuun 11. 1918 säädettiin laki teiden tekemi-
sestä ja kunnossapidosta (147/1918), jonka perus-
teella vastuu maanteiden kunnossapidosta sekä 
uusien siltojen ja maanteiden rakentamisesta siirtyi 
valtiolle siirtymäajan jälkeen vuoden 1921 alussa. 
Tämän lain nojalla huhtikuussa 1920 Oulun läänin 
maaherra määräsi Kärsämäki-Piippola tien maan-
tieksi ja alisti päätöksen vielä valtioneuvoston tut-
kittavaksi. Kunnossapitovastuu maanteillä kuului 
aluksi kunnille ja niiden määräämille tielautakun-
nille, jotka huutokauppasivat urakan urakoitsijoille. 
Kunnossapitoa valvoivat nimismiehet maaherran 
alaisuudessa. Käytännössä lakimuutos vaikutti hy-
vin vähän teiden ulkonäköön tai hoitoon. Urakoitsi-
jat tekivät työnsä tavallisesti alkeellisilla työkaluilla 
ja perinteisin käsityömenetelmin. Olennaisin muu-
tos oli kustannusten siirtyminen valtion vastattavik-
si. 1927 alkaen nimismiesten apuna olivat tiemes-
tarit, jotka valvoivat ja avustivat teiden teknisessä 
kunnossapidossa. Samaan aikaan entistä suurem-
pi osa teistä siirtyi urakoitsijoiden puutteesta joh-
tuen suoraan nimismiesten hoidettavaksi. 1920-lu-
vun lopulta lähtien tienpito alkoi myös koneistua ja 
käyttöön tulivat tiehöylät ja kuorma-autot.

Kuva 9. Autoilijan tiekartta vuodelta 1927 näyttää Kärsämäki-
Piippola-tien linjauksen siinä muodossa, missä tie oli ennen 
1930-luvun lopun parannuksia.
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Kärsämäen ja Piippolan välinen tie tuli osaksi Hel-
singistä Petsamoon kulkenutta valtatietä 4 Kallion 
1932–1936 istuneen liikenneverkon kehittämistä 
pohtineen kulkulaitoskomitean mietinnön pohjalta. 
Tien parantaminen nykyisen museotien alueella 
alkoi ilmeisesti heti mietinnön jättämisen jälkeen. 
1937 valmistui Vuohtojoesta Vuohtojärveen kaive-
tun kanavan ylittävä Kaivosojan kiviholvisilta, jota 
paikalliset kutsuivat Hyvölän sillaksi tai Essenin sil-
laksi ja seuraavana vuonna rakennettiin Liejuojan 
ylittävä betonikantinen kivirumpu Vähä-Lamujärven 
viereen. Kaivosojan sillan rakensi kivityöurakoitsija 
Heikki Sorsa ja rakennusmestarina työmaalla toi-
mi Kaarlo Ollilla. Silta rakennettiin melko nopeasti 
5.1.1937–18.3.1937. Rakennustyössä tarvitut ki-
vet tosin oli kuljetettu paikalle jo ennen sillan pys-
tytyksen aloittamista. Heikki Sorsa urakoi useita 
suurempiakin siltoja, kuten Siikajoen sillan Rantsi-
lassa, Kattilakosken sillan Kärsämäellä, Pyhäjoen 
sillan Haapavedellä, Tyrnävän kirkkosillan sekä Li-
vojoen sillan Pudasjärvellä.

Samanaikaisesti tehtiin laajoja ojankaivuutöitä 
koko Saviselän ja Vähä-Lamujärven välisellä alu-
eella peltojen ja samalla tien kuivattamiseksi. Tie-
tä myös oikaistiin Saviselästä Lamuun kulkevalla 
osuudella huomattavasti. Lamusta pohjoiseen tie 
oikaistiin nykyiselle hieman entistä kuivemmal-
le linjaukselleen Korkeakallion itäpuolitse ja siitä 
melko suoraan pohjoiseen. Uusi linjaus yhdistyy 
vanhaan vasta Sipparin talon kohdalla Manninkan-
kaalla. Museotien keskivaiheilla Raatokankaalla si-
jaitseva lähde ja paikallisten mukaan Lamulaisten 
kirkkomatkoillaan levähdyspaikkana käyttämä kivi 
eivät luultavasti voi liittyä 1930-luvun loppua van-
hempaan tien käyttöön, koska aiempi tielinjaus on 
tällä kohtaa kulkenut yli 1,5 kilometriä lännempänä.
Koko museotien pituudesta yli puolet on rakennet-
tu kokonaan eri linjaukselle tässä 1930-luvun lopun 
parannustyössä. Saviselän ja Piippolan välinen 
osuus, eli nykyinen museotie on säilynyt linjauksel-
taan 1930-luvun asussa. Tienparannustöiden yhte-
ydessä Saviselkä-Piippola-tie on saanut todennä-
köisesti kiviset kilometripylväät, joiden mittaukset 
ovat osoittaneet etäisyydet Ouluun ja Jyväskylään. 
Kilometripylväiden sijainti käy ilmi alueen 1952 ja 
1953 julkaistuista peruskartoista ja poikkeaa hie-
man tien varteen nykyisin sijoitetuista 1920-luvun 
mallin mukaisista puupylväistä. Nykyisten pylväi-
den mittauksen alkupisteinä ovat Piippola ja Kärsä-
mäki tuolloisen tielinjauksen mukaan.

1930-luvun valtatiesuunnitelmiin liittynyt teiden laa-
jamittainen parantaminen, oikaiseminen ja uudel-
leenrakentaminen pääsi sodan takia alkamaan vas-
ta 1940-luvun lopulla. Nelostien oikaisu Piippolan 
kohdalla alkoi vuonna 1949. Tie linjattiin uudelleen 
Pulkkilasta Leskelän kautta Kärsämäelle. Työtä 
tehtiin aluksi työttömyystöinä talvella. Tielinjauksel-
ta poistettiin jäistä maamassaa aluksi yksinomaan 
käsityönä, ensimmäiset kuorma-autot työmaalle 
saatiin vasta 1950. Tämän jälkeenkin kuormaus 
tehtiin lapiotyönä. Tierungon massat ajettiin työ-
maalle Ristisenjärven lähistöltä, mitä varten joudut-
tiin ensin rakentamaan nykyinen Hämeenkankaan-
tie, jota kutsutaan alueella Miljoonatieksi urakan 
kalleuden vuoksi. Tie valmistui ajettavaan kuntoon 
ja avattiin liikenteelle 1953, jolloin liikenne siirtyi 
pois vanhalta Saviselkä-Piippola-tieltä. Pulkkila-
Kärsämäki-tien rakentamisen jälkeen Kärsämäen 
ja Piippolan välinen tieyhteys jäi syrjään valtateistä. 
1960-luvun alussa rakennettiin Kokkolan ja Kajaa-
nin välinen tie, joka nimettiin kantatieksi 85 vuonna 
1970 ja Valtatieksi 28 vuoden 1996 tieluokitusuu-
distuksessa. Tämä tie rakennettiin suurelta osin 
aiemmin tiettömään maastoon, mutta Kärsämäeltä 
itään käytettiin hyväksi vanhaa Kärsämäen ja Sa-
viselän välistä maantietä, jonka 1930-luvun piirteet 
ovat sittemmin kadonneet uudistustöissä. 
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2.5 Saviselkä-Piippola-
tie osana Väyläviraston 
arvokohteiden joukkoa
Saviselkä-Piippola-tie otettiin museokohteeksi 
1982. Päätöksen perustelussa todetaan, että en-
simmäinen Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien väli-
nen poikittaistie rakennettiin senaatin päätöksellä 
1825 Kärsämäen ja Piippolan välille, tie otettiin val-
tion ylläpidettäväksi 1920 ja se oli osana valtatietä 
4 vuoteen 1953. Tietä on ehdotettu museokohteek-
si sekä Keski-Pohjanmaan piiristä että Oulun pii-
ristä. Keski-Pohjanmaan piiri perusteli ehdotustaan 
sillä, että tie on osa vanhinta valtatietä 4 ja, että 
tietä ei ole parannettu vaan sen kulutuskerros on 
edelleen savisoraa. Erityistä painoa piiri antoi tie-
osuudella sijaitsevalle Kaivosojan sillalle, jota se 
esitti erikseen museokohteeksi, jos tietä ei olisi 
hyväksytty. Oulun piirin esitys perustui myös tien 
asemalle osana vanhaa nelostietä. Esitys painot-
ti myös sitä, että vaikka tie on mutkainen, sillä oli 
sattunut äärimmäisen vähän liikenneonnettomuuk-
sia edellisten vuosien aikana, eikä sitä tästä syystä 
tarvinnut parantaa. Tie ylittää selvästi suositellun 
musotiepituuden, mutta Oulun tiepiirin esityksen 
mukaan tämä on perusteltavissa, sillä tie antaa pa-
remman kuvan vanhoista valtateistä.

Tiemuseokohteet esittelevä Tie yhdistää -julkai-
su aloittaa tien esittelyn kertomalla Oulu-Kuopio-
maantien synnystä 1700-luvun lopulla. Tämän voi 
mahdollisesti yhdistää siihen, että Oulun piirin al-
kuperäinen esitys museotiestä sisälsi virheellisen 
tiedon Saviselkä-Piippola-tien kuulumisesta tähän 
vanhaan maantiehen. Muuten julkaisu keskittyy 
tien rakentamishistoriaan 1800-luvulla ja mainitsee 
sen kuulumisen nelostiehen vain ohimennen. Kirsi 
Liimataisen Tiehallinon museotiet ja -sillat -selvitys 
antaa Saviselkä-Piippola-tielle tietoarvosta 2, tie-
liikennehistoriallisesta arvosta 1 ja säilyneisyysar-
vosta 1 pistettä. Tämä asettaa tien pysyvästi säi-
lytettävien museokohteiden ryhmään. Liimatainen 
perusteli ratkaisun tiestä 1984 tehdyllä historiasel-
vityksellä ja tien alkuperäisellä linjauksella. Arvios-
sa toistuu Oulun piirin esityksestä peräisin oleva 
käsitys, että museotie edustaa vanhaa nelostie-
tä ennen uudelleenrakentamista ja on tyypiltään 
1800-lukua.

Saviselkä-Piippola-tie on rakennettu alkupe-
räisessä muodossaan vuosien 1825 ja 1840 väli-
senä aikana. Tie parannettiin pitäjäntieksi Lamun 
kylän ja Piippolan kirkonkylän välisen kylätien ja 

Kärsämäeltä Oulu-Kuopio-maantielle johtaneen 
talvitien pohjalta ja se on osa Pohjois-Pohjanmaan 
jokilaaksojen latvaosat yhdistänyttä 1800-luvun 
puolivälissä rakennettua poikittaistietä. Sen sijaan 
Oulun ja Kuopion välisen maantien kanssa Savi-
selkä-Piippola tiellä ei ole mitään tekemistä, pait-
si, että tieyhteys on pakostakin voinut syntyä vasta 
maantien rakentamisen jälkeen. Saviselkä-Piippo-
la-tien rakentaminen liittyy Oulun läänin yleiseen 
kehitykseen 1800-luvun alkupuoliskolla. Tähän 
aikaan läänin hevosten määrä lähes kaksinker-
taistui ja yleisten teiden määrä yli kaksinkertaistui. 
Liikenteellisesti Pohjois-Pohjanmaan sisämaa jäi 
1800-luvun lopulla uusien liikennemuotojen, kuten 
rautateiden ja höyrylaivaliikenteen muodostaman 
verkon ulkopuolelle ja paikallisesti maanteillä oli 
suuri merkitys.

Saviselkä-Piippola-museotien merkitys valtakun-
nallisesti arvokkaana museotiekohteena liittyy pää-
osin tien parantamiseen 1930-luvun lopulla osaksi 
valtatietä 4. Väyläviraston museotiekohteiden jou-
kossa Saviselkä-Piippola-tie on parhaiten säilynyt 
esimerkki toista maailmansotaa edeltäneen ajan 
valtateistä. Tie on koko pituudeltaan parannettu ja 
suurelta osin oikaistu 1930-luvun lopulla. Lisäksi 
museotiellä on säilynyt silta ja siltarumpu, jotka mo-
lemmat on rakennettu näiden parannustöiden yhte-
ydessä. Kaivosojan silta on perinteisellä tekniikal-
la betonilaatalle perustetuille maatuille rakennettu 
kiviholvisilta, joka kuvastaa merkittävää alueellista 
sillanrakennusperinnettä. Siltarumpu on rakennet-
tu kivisille maatuille, mutta tähän aikaan moder-
nilla teräsbetonikannella. Museoteiden joukossa 
on muitakin saman aikakauden valtatiekohteita, 
kuten Tallinmäki-Virojoki-tie Haminassa ja Virolah-
della tai Porras-Renko-tie Hämeenlinnassa. Nämä 
tiemuseokohteet olivat jo aiemmin olleet vilkaslii-
kenteisiä maanteitä, eikä niissä tehty 1930-luvulla 
vastaavassa määrin kunnostusta kuin Saviselkä-
Piippola-tiellä. Tallinmäki-Virojoki-tie on lisäksi osit-
tain oikaistu ja kestopäällystetty 1950-luvulla. Savi-
selkä-Piippola-tie on siis sekä rakennushistoriansa 
että säilyneisyytensä vuoksi kokoelmassa parhai-
ten tätä aikakautta edustava kohde. 

Kuva 10.  Kärsämäen ja Piippolan välinen maantie parannettiin 1930-luvun lopulla osaksi valtatietä 4. Tielinjaus rakennettiin koko-
naan uudelleen Korkiakallion ja Piippolan keskustan välillä. Samassa yhteydessä uusittiin kaikki sillat ja rummut Vähä-Lamujärven 
ja Saviselän välillä. Vanha tielinjaus on jo lähes kadonnut, mutta vielä vuoden 1952 Peltoperän alueen peruskartassa se näkyy 
polkuina valtatien länsipuolella.
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ten tätä aikakautta edustava kohde. 

Kuva 10.  Kärsämäen ja Piippolan välinen maantie parannettiin 1930-luvun lopulla osaksi valtatietä 4. Tielinjaus rakennettiin koko-
naan uudelleen Korkiakallion ja Piippolan keskustan välillä. Samassa yhteydessä uusittiin kaikki sillat ja rummut Vähä-Lamujärven 
ja Saviselän välillä. Vanha tielinjaus on jo lähes kadonnut, mutta vielä vuoden 1952 Peltoperän alueen peruskartassa se näkyy 
polkuina valtatien länsipuolella.
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2.5.1 Yleiskriteerit
Aikakausi Valtion toiminnan ja tehtävien ilmentäminen Historiallinen keskusval-

lan symbolointi
Kansallisen identiteetin 
merkittävä ilmentäminen

1600–1700-luvut Kirkkotien ja talvitien syntymisen edellytyksenä 
Oulu-Savo-maantien rakentaminen, väestön 
lisääntyminen ja tarve poikittaisyhteyksille

1800-luku Senaatti määräsi tien rakentamisesta Oulun 
läänin maaherran anomuksesta

Kärsämäki-Piippola-tie oli 
ensimmäinen Pohjois-Poh-
janmaan jokilaaksojen latvat 
yhdistänyt poikittaistie

1900-luvun alku Kärsämäki-Piippola-tien ottaminen osaksi valta-
tietä 4 Kallion komitean mietinnön pohjalta

1930-luvun sillat keskusval-
lan toiminnan symboleina

Kilometripylväät keskusval-
lan symboleina

2.5.2 Luonnekriteerit
Kriteeri Pisteytys/kuvaus Perustelu
Harvinaisuus 2 Kohde on maakunnallisesti harvinainen tai alkujaan 

harvalukuinen esimerkki väylänpidon tuottamasta raken-
nusperinnöstä

1930-luvulla Oulun läänissä keskityttiin paranta-
maan Lapin tieoloja. Saviselkä-Piippola-museo-
tie oli yksi harvoja olemassa olevien maanteiden 
laajamittaisia parantamisia.

Tyypillisyys 3 Kohde on historiallisesti tai alueellisesti hyvin tyy-
pillinen tai rakennettu Tie- ja vesirakennushallituksen 
tyyppipiirustuksin

Tielinjaus on 1930-luvulle tyypillinen autoliiken-
teen tarpeisiin tehty paikallinen parannustyö. 
Kohteeseen kuuluu myös aikakaudelle tyypilli-
nen silta.

Edustavuus 3 Kohde edustaa erityisen hyvin Väyläviraston kyseisellä 
aikakaudella tuottamaa rakennusperintöä

Kohde edustaa 1930-luvun autoliikenteen tar-
peisiin rakennettua liikenneverkkoa ja varhaista 
valtatierakentamista.

Alkuperäisyys 3 Kohde on säilynyt erityisen hyvin tyyppipiirustusten 
mukaisessa asussaan tai se on säilyttänyt ajankohtansa 
rakentamistavan, tekniikan, tyylin tai alkuperäisen tai sitä 
vastaavan käytön

Kohde on säilynyt linjaukseltaan ja ulkoasultaan 
1930-luvun asussa ja paikoitellen kohteessa on 
säilynyt myös tätä vanhempia kerrostumia. 

Historiallinen to-
distusvoimaisuus

3 Kohde on valtakunnallisesti hyvä todiste Väyläviraston 
historiasta tai kohde on siitä kertova ja tietoa lisäävä 
esimerkki

Kohde on poikkeuksellisen hyvä todiste valtiolli-
sen tienpidon tavoitteista 1930-luvulla.

Historiallinen 
kerroksisuus

2 Kohteessa on hyvin näkyvissä eri aikakausien raken-
teet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät väylänpi-
toon liittyvän rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja 
jatkuvuutta 

Kohteessa on melko vähän kerroksisuutta, kos-
ka se on säilyttänyt erityisen hyvin 1930-luvun 
piirteensä.

2.5.3 Muut kriteerit
• Saviselkä-Piippola tie on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
• Alue on hyvin ja turvallisesti yleisön saavutettavissa



17

3 Nykytilan kuvaus

3.1 Maankäyttö

3.1.1 Kaavoitustilanne

Maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on uudis-
tettu teemoittain kolmessa eri vaiheessa. Nämä 
vaihemaakuntakaavat ovat korvanneet vuonna 
2005 vahvistuneen kokonaismaakuntakaavan. 
Lähde: (https://www.siikalatva.fi/wp-content/uplo-
ads/2020/10/Kaavoituskatsaus-vuodelle-2020.pdf). 

Pohjois-Pohjanmaan vuonna 2005 vahvistetun 
maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syys-
kuussa 2010, jolloin maakuntahallitus päätti kaa-
voituksen vireille tulosta. Maakuntakaavatyön 
pohjaksi laadittiin valtakunnallisia alueidenkäyttö-
tavoitteita tarkentavat (VAT, 1.3.2009–31.3.2018) 
maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka hy-
väksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 2011. 
Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen katsottiin 
tarpeelliseksi mm. jo toteutuneiden ja vireillä ole-
vien lakimuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden, uuden maakuntasuun-
nitelman ja liiton muiden strategioiden toteuttami-

seksi. Maakuntakaavan uudistamisessa käsitel-
lään kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä. 
Maakuntakaavan uudistamisen sekä varausten 
täydentämisen ja päivittämisen poikkileikkaavana 
teemana on ilmasto ja energia. Painotus perustuu 
kansalliseen ja maakunnalliseen ilmasto- ja energi-
astrategiaan sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttö-
tavoitteisiin. 

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaa-
vaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen 
periaatteella (MRL 27 §) vuodesta 2009 alkaen. 
Ensimmäiset kaksi vaihemaakuntakaavaa ovat jo 
lainvoimaisia, viimeinen kolmas on määrätty tule-
maan voimaan ilman lainvoimaa (maakuntahallitus 
5.11.2018 § 231).

Yhdistelmäkartassa (kuva 11) on museotie esi-
tetty pinkillä pisteviivalla, valtakunnallisesti arvokas 
rakennettu kulttuuriympäristö. Suunnittelumääräyk-
senä todetaan seuraavaa: ”Alueiden käytön suun-
nittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valta-
kunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä, 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otet-
tava huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa 
tulee erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -in-
ventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu 
kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä kirjattuihin 
arvoihin ja ominaispiirteisiin.

Museotien varteen sijoittuu myös luonnonsuojelu-
alue (merkintä SL).

Kuva 11. Ote Pohjois-Pohjanmaan uudistamisen yhdistelmäkartasta 5.11.2018. Maakuntakaa-
vojen yhdistelmäkartta on informatiivinen, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia.
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Yleiskaava

Piippolassa on voimassa kunnanvaltuuston 
2.6.2003 hyväksymä keskustaajaman osayleis-
kaava. Museotien pohjoispää sijoittuu osayleiskaa-
va-alueelle (kuva 12). Museotietä ei ole kaavassa 
erikseen esitetty. Museotien varteen on osoitettu 
pientalovaltaista asutusta sekä julkisten palvelujen 
ja hallinnon aluetta. Museotien varressa on poh-
joispäässä myös olemassa oleva kevyen liikenteen 
väylä. 

Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan päivitys ja laa-
jennus on käynnistetty, osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma on päivätty 6.2.2020 (kuva 13). Selostukses-
sa on mainittu seuraavasti: ”Suunnittelualueella tai 
sen lähiympäristössä sijaitsee kaksi valtakunnalli-
sesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä La-
mujokivarsi Piippolan kirkonkylässä ja Saviselkä-
Piippola -maantie sekä maakunnallisesti arvokas 
Manninkangas. Yleiskaavan sisältövaatimuksissa 
on mm. mainittu rakennetun ympäristön, maiseman 
ja luonnonarvojen vaaliminen. Yleiskaavan muina 

Kuva 12. Ote voimassa olevasta Piippolan keskustaajaman osayleiskaavasta.

tavoitteina mm. ottaa huomioon rakennettu ympä-
ristö, arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ja 
yksittäiset arvokkaat kohteet, luonnon monimuotoi-
suuden ja erityisten arojen turvaaminen, pohjaveden 
suojelu sekä virkistys- ja maisema-arvot.

Siikalatvan kaavoituskatsauksessa 2020 on mai-
nittu, että kuntastrategia sisältää vahvan tahtotilan 
niin maiseman kuin rakennetun ympäristön hoita-
miseksi asukkaiden viihtyisyyden ja kunnan veto-
voiman lisäämiseksi.

Kärsämäen kunnan keskustan yleiskaava-alue 
ei ulotu museotielle saakka.

Asemakaavoitus

Piippolan keskustaajamassa on useita, pääosin 
1983 ja 1985 laadittuja rakennuskaavoja. Taaja-
man eteläosassa on Piippolan kirkonkylän asema-
kaava (kuva 14), Käsi- ja taideteollisuusoppilaitok-
sen alue (4.4.2005, ei hyväksymismerkintöjä) ja 
sen pohjoispuolella Piippolan kirkonseudun raken-
nuskaavan muutos ja laajennus, jonka Piippolan 
kunnanvaltuusto on hyväksynyt 22.12.1982 ja Ou-
lun lääninhallitus vahvistanut 23.5.1983.

Kuva 13. Ote Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, osayleiskaava-alueen alus-
tava rajaus.

Kuva 14. Ote Siikalatvan kunnan paikkatietopalvelusta, asema- ja rakennuskaavat.
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Maanomistus

Museotie ja siihen liittyvät opastusalueet sijoittu-
vat yhdystien 8000 tiealueelle, kiinteistötunnus on 
317-895-0-8000. Alue on valtion omistuksessa. 
Tiealueeseen rajautuvat kiinteistöt ovat pääosin 
yksityisessä omistuksessa. Museotien nykyinen 
opastaulu sijaitsee museotien pohjoispäässä pel-
toaukealla (kuva 15), museotien eteläpäässä opas-
tusalue on metsän kohdalla (kuva 16) Vähä-Lamu-
järven rannalla sijaitsee kylän opastaulu (kuva 17), 
jonne voisi myös sijoittaa museotien opastaulun.

3.2 Ympäristö

3.2.1 Luonto ja maisema

Luonto

Museotien varrella, tien länsipuolella sijaitsee Pel-
likaisennevan luonnonsuojelualue, joka on myös 
Natura 2000 -verkoston kohde (kuvat 18, 19).

Natura 2000-alueen suojeluperusteissa on mai-
nittu seuraavaa:

Pellikaisenneva sijaitsee Pohjanmaan-Kainuun 
aapasuovyöhykkeessä. Suoyhdistelmä sisältää sekä 
keidas- että aapasuon osan. Lounaisosassa on ek-
sentrinen keidassuo, jolle ovat kehittyneet jo selvät 
kermit ja kuljut. Aapasuo-osa on karua, kalvakkane-
vaa ja saranevalaikkuja. Rämereunuksia ei juurikaan 
ole. Pellikaisenlampi on pienin, suorantainen lampi. 
Suolla liikkuu muuttoaikana metsähanhia. Alue on 
seudun harvoja suojeltuja suoalueita, Se on myös 
maisemallisesti arvokas. Suolla on jonkin verran mer-
kitystä hillan poimijoille, Ojitukset kauttaaltaan suon 
ympärillä ovat muuttaneet suon reunaa, jolla luontai-
sesti ei ole ollut reunarämeitä. Suojelun perusteina 
olevat luontotyypit ovat 3160 Humuspitoiset järvet ja 
lammet, 7110 Keidassuot, 7310 Aapasuot, 9010 Bo-
reaaliset luonnonmetsät ja 91D0 Puustoiset suot.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painote-
taan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luon-
totyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila 
säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien 
mukainen kehitys. Luontotyyppien tai lajin elinym-
päristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuut-
ta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 
Alue ei sisälly suojeluohjelmiin. Pellikaisennevan 
suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. 
Lähde: http://paikkatieto.ymparisto.fi/natura/2018/
tiivistelmat/FI1103600.pdf.

Kuva 15. Ote Maanmittauslaitoksen avoimesta aineistosta, 
kiinteistörajat ja -tunnukset. Museotien pohjoispään opastus-
alueen paikka. Lähde: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/
karttapaikka/.

Kuva 16. Ote Maanmittauslaitoksen avoimesta aineistosta, 
kiinteistörajat ja -tunnukset. Museotien kiinteistötunnus ja mu-
seotien eteläpään opastusalueen paikka. Lähde: https://asioin-
ti.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/.

Kuva 17. Ote Maanmittauslaitoksen avoimesta aineistosta, 
kiinteistörajat ja -tunnukset. Vähä-Lamujärvi on tärkeä virkis-
tyskohde, ja mahdollinen kolmannen opastaulun sijoituspaikka. 
Taulu sijoitettaisiin kuitenkin tiealueen ulkopuolelle. Lähde: 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/.

Kuva 18. Ote MML:n karttapalvelusta. Lähde: https://asiointi.
maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/.

Kuva 19. Ilmakuva. Lähde: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/
karttapaikka/.
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Maisema

Saviselkä-Piippola -maantie sijoittuu maisemalli-
sesti Suomenselän karulle ja laakealle vedenjaka-
ja-alueelle. Maasto maisema-alueella on melko ta-
saista ja vaihtelevaa, mutta korkeuserot ovat melko 
vähäisiä. Maaperä on pääosin moreenia, lisäksi on 
laajoja drumliinikenttiä ja jokien latva-alueilla myös 
savi- ja silttikerrostumia.

Kasvillisuus Suomenselän alueella on myös ka-
rua, metsät mm. karuja puolukkatyypin mäntykan-
kaita. Maisema-alueen pohjoisosassa on myös 
huomattavan paljon soita, järvet ovat pääosin pie-
niä. Peltoja on vähän ja ne ovat pääosin sijoittuneet 
jokien latva-alueille. Asutus on harvaa, ja kylät ovat 
sijoittuneet laaksoihin, vesistöjen äärelle tai selän-
teiden rinteille.

Museotien läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja maise-
ma-alueita. Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä 
on kuitenkin valtakunnallisesti merkittävät raken-
nettu ympäristö, jossa jokimaiseman merkitys on 
suuri. 

Museotien maisema ja tieympäristö

Museotien tiemiljöö on pääosin metsäistä ja tien 
vaihtelevan geometrian vuoksi näkymät ovat lyhyitä 
(kuva 20). Tärkeimmät avoimet maisemat sijoittuvat 
Piippolan päähän Manninkankaan kohdalle, Lamun 
kylän kohdalle (kuva 21) sekä Saviselän kylän koh-
dalle tien eteläpäässä. Tielinja sijoittuu laajojen suo-
alueiden välissä olevaan kangasmaastoon.

Kuva 20. Museotien ympäristö on pääosin metsäistä ja tien 
geometria vaihteleva. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 21. Vähän Lamujärven kohdalla museotieltä avautuu 
hieno näkymä vesistöön. Paikka on myös tärkeä virkistyskoh-
de. Kuva: Laura Soosalu.
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Museotien pohjoispää, Piippolan-Manninkankaan 
taajama- ja peltojakso

Museotien pohjoispää sijoittuu Piippolan taaja-
maan, Leskeläntien liittymään. Sen pohjoispuoellla 
virtaa taajaman halki Lamujoki. Taajaman pohjois-
puolella tie kulkee Manninkankaan viljelymaise-
massa Nujulan kohdalle saakka, jossa päällystetty 
tie päättyy ja metsäjakso alkaa. Tiejaksolle museo-
tien länsireunalle sijoittuu nykyinen opastusalue.

Tiejakson taajamakuvallisesti hienoimpia kohtia 
on Hankosen ja Manninmaan kohdalla olevan tien 
mutka (kuva 23). Lisäksi tien varressa tai sen lähei-
syydessä on useita erittäin komeita yksittäispuita, 
joilla on suuri maisemallinen merkitys (kuva 24).

Kuva 22. Museotien pohjoispään tiejaksot, Piippola-Manninkankaan taajama- ja peltojakso sekä Saarinevan-Pellikaisennevan met-
säjakso.

Museotien nykyinen 
pohjoispää

Opastusalue

Esitys uudeksi museotien pohjoispääksi

Piippolan - Manninkankaan
taajama- ja peltojakso

Saarinevan – Pellikaisennevan
metsäjakso

Kuva 23. Hankosen ja Manninmaan kohdan tien mutkassa 
rakennukset ja komeat kuuset ja lehtikuusi rajaavat kauniisti 
museotietä. Kuva: Laura Soosalu. 

Kuva 24. Museotien jakso päättyy yksityistien liittymän jälkeen 
alkavaan metsäjaksoon, valokuva on otettu vastakkaiseen 
suuntaan. Museotie kulkee mäntyjen ja komean lehtikuusen 
muodostaman metsäsaarekkeen kautta. Kuva: Laura Soosalu. 
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Saarinevan-Pellikaisennevan metsäjakso

Tiejakso alkaa Manninkankaan peltomaiseman jäl-
keen, jossa myös tie muuttuu soratieksi. Soiden 
osuus metsäalasta on suuri. Arvoiltaan merkittävin 
näistä on museotien länsipuolella sijaitseva Pelli-
kaisenneva, joka on luonnonsuojelualue ja Natura 
2000 -verkoston kohde. Tien läheisyydessä on lu-
kuisia tervahautoja, lähde (kuva 28) ja kivi, jota ja-
lankulkijat ovat aikanaan käyttäneet levähtämiseen 
(kuva 27). Virkistyskäyttöön on tien varrella myös 
laavu, joka sijoittuu Raatokankaalle Kiliseväntien 
liittymään (kuva 25). Vanhan tielinjan varteen sijoit-
tui nykyisin rauhoitettu maisemamänty.

Kuva 25. Laavu Kiliseväntien liittymässä. Kuva: Laura Soosa-
lu.

Kuva 26. Museotien Saarinevan-Pellikaisennevan metsäjakso.

Saarinevan – Pellikaisennevan
metsäjakso

Lähde

Maisemamänty

Kuva 27. Suuri maakivi museotien varressa. Kuva: Laura Soo-
salu.

Kuva 28. Lähde sijoittuu museotien itäpuolelle tien lähelle. 
Kuva: Laura Soosalu.
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Lamun kylän kohta

Pitkän metsäjakson jälkeen Lamun kylän kohdal-
la Vähä Lamujärvelle avautuu kaunis vesistömai-
sema, joka tuo vaihtelua tiemaisemaan. Molemmin 
puolin järveä on tien varressa myös peltoja, joista 
laajimmat sijoittuvat järven eteläpuolelle. Järven 
kohdalla kasvillisuus on rehevämpää kuin metsä-
jaksolla ja puusto lehtipuuvaltaisempaa.

Lamun kylän kohdalla sijaitsee Liejuojan ylittävä 
silta, joka on betonilaattakantinen kivirumpu (kuva 
30). Sillan matalat, komeisiin kivipaasiin kiinnitetyt 
puukaiteet ovat hyväkuntoiset. Kuva 29. Vähä Lamujärven rannassa on opastaulu, laavupaik-

ka ja veneranta. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 30. Liejuojan ylittävä silta Vähä Lamujärven kohdalla. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 31. Peltomaisemaa Lamun kylän kohdalla. Kuva: Laura Soosalu.
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Järven jälkeen ennen Saviselän kylää on Kelkkaperän kohdalla lyhyt metsäjakso.

Kuva 32. Museotien eteläosa Lamusta Saviselälle.

Saviselän kyläjakso

Kelkkaperän 
metsäjakso

Lamunkylän järvijakso

Opastusalue

Ehdotus 
lisättäväksi 
opastusalueeksi

Liejuojan silta

Kaivosojan silta

Tämä kuva 
korjattu, vaihda 
raporttiin

Museotien eteläpää, Saviselän kylä

Saviselän kylän peltoaukeiden keskellä, avoimen 
maiseman ytimessä virtaa Vuohtojoki ja sen sivu-
uoma. Saviselän kylän talot ovat sijoittuneet nauha-
maisesti museotien varteen. Museotie ylittää Vuoh-
tojoen Rajaperän kohdalla Kaivosojan kiviholvisilta, 
joka on rakennettu v. 1937. Museotien eteläpäässä 
on opastusalue, joka on hyvin saavutettavissa.

Kuva 33. Vuohtokanavan ylittävä, vuonna 1937 rakennettu 
kiviholvisilta  on arvioitu hyväkuntoiseksi. Kuva: Laura Soosalu.
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3.2.2 Kulttuuriympäristö 

Muinaisjäännökset

Museotien läheisyydessä on vähän kiinteitä mui-
naisjäännöksiä. Lähimpänä oleva kohde on Nie-
miahon kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee Sa-
viselässä n. 350 m etäisyydellä tien länsipuolella. 
Muut kohteet sijoittuvat Vähä Lamujärven etelä-
puolelle sekä Pellikaisennevan länsipuolelle. Koh-
teet näkyvät punaisilla pisteillä kuvassa nro 34.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuu-
riympäristöjä Saviselkä-Piippola -museotien lisäksi 
on alueella Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä 
(kuva 35).

Piippolan kirkonkylässä muodostavat kirkko, pap-
pila ja kantatalojen pihapiirit polveilevassa Lamujo-
kivarressa tärkeän, pääosaltaan 1800-luvun raken-
nusperinnettä edustavan historiallisen ulottuvuuden 
muuten uudisrakennetussa taajamassa. Lamujoki 
mutkittelee Piippolan kirkonkylän kohdalla itä-länsi 
-suuntaisena yhtenäisen peltoviljelysaukean halki. 
Piippolan kirkonkylä on kasvanut jokivarteen Si-
mon Jylkän rakentaman, 1770 valmistuneen puu-
kirkon ympärille. Joen mutkassa on Isopappila ait-
toineen. Jokivarressa ovat kirkonkylän kantatalot, 
joista mainittakoon erityisesti Anttilan pihapiiri kir-
kon vieressä sekä Lassila, Tuomaala, Piippo ja Ju-
kola. Piippolan kirkonkylän kautta kulkeva maantie 
on osa vanhaa maantieyhteyttä Oulusta Savoon. 
Lamujokivarren pysyvä asutus syntyi 1500-luvun 
puolivälissä. Piippola kuului Saloisten seurakun-
taan ja vuodesta 1769 se oli Pulkkilan kappelin 
saarnahuonekunta. Piippolan kylä oli taloluvun mu-
kaan pitäjän suurin kylä. Seurakunnallisesti Piippo-
la itsenäistyi 1845. Piippolan 1865 perustettu kunta 
yhdistyi Siikalatvaan 2009. Lähde: Museoviraston 
Kyppi-palvelu. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_
det.aspx?KOHDE_ID=2068. 

Kuva 34. Museotien varren kulttuuriympäristökohteet (sininen viiva tai vinoviiva), muinaisjäännökset (punaiset pisteet) ja luonnon-
suojelualueet (vihreä vinoviiva). Ote SYKE:n karttapalvelusta. Ei mittakaavassa. Lähde: https://syke.maps.arcgis.com/apps/Publi-
cInformation/index.html?appid=0b4ebad1b3a440d89bed0218bca3ea7b.

Kuva 35. Lamujokivarren valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Lähde: www.kyppi.fi.
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3.3 Museotien tekniset 
lähtökohdat 

3.3.1 Tien perustiedot

Saviselkä-Piippola museotie on osa yhdystietä 
8000. 
• Museotiejakson nykyinen tieosoite on 8000/1/0 

– 8000/4/6384.
• Museotien nykyinen rajaus tien pohjoispäässä 

ei ole yhtenevä RKY 1993 rajauksen kanssa.
• Ajoradan leveys on tien pohjoispäässä n. 7,0 m, 

päällysteen leveys 7,5 m ja pientareen leveys 
on 0,25 m.

• Tien päällyste on AB, asfalttibetoni. Päällyste 
päättyytien pohjoispäässä, tieosoitteessa 8000/ 
4/ 4154.

• Soratieosuudella ajoradan leveys on 4,7 m. 
Todellisuudessa tie on tätä leveämpi.

• Museotien varteen on kaivettu laajakaistakaa-
peli.

• Museotiellä on kaksi siltaa, joiden tiedot ovat 
peräisin Oulun tiepiirin 1950-luvun siltaluette-
losta; 
- Liejuojan silta. Betonilaattakantinen kivirum-

pu, siltanumero 555, myöhemmin korjattu 
522. Rakennettu vuonna 1939, kunto hyvä. 
Vapaa-aukon leveys 1,5 metriä, hyödyllinen 
leveys 6,00 metriä. 

- Kaivosojan silta ylittää Vuohtokanavan. 
Kiviholvisilta, siltanumero 553, myöhemmin 
korjattu 526. Ns. ”Essenin” silta on raken-
nettu vuonna 1937, kunto hyvä. Vapaa-
aukon leveys on 3,40 metriä, hyödyllinen 
leveys 6,0 metriä.

• Museotie on valaistu Piippolan päässä museo-
tien opastaulun kohdalle saakka. Valaistus on 
kunnan omistuksessa.

• Tien varressa on vanhanmallisia kilometripyl-
väitä.

• Tien viherhoitoluokka on Piippolan taajaman 
päässä T1, ja sen eteläpuolella N3.

• Tien talvihoitoluokka on II.

Tien kunto ja korjaukset

Museotien pohjoispään asfaltoitu osuus on kohtuul-
lisessa kunnossa. Tiessä havaittiin maastokäynnil-
lä kesäkuussa 2020 jonkin verran paikkaustarvetta, 
mm. pitkittäishalkeamia. Soratieosuus on ojitettu 
kesällä 2018 ja samassa yhteydessä rumpuja on 
uusittu. Soratieosuus on hyvässä kunnossa. Pinta 
on sorastettu v. 2020 aikana. Tiellä on kelirikkoa ke-
väisin.

Tien kunnossapito 

Museotie kuuluu Siikalatvan hoidon alueurakkaan, 
josta vastaa 10/2021 saakka YIT. 

Taajamatieosuudella viherhoitoluokan T1 mu-
kaisesti niitto ulotetaan tiealueen rajoja noudattaen 
puustorajaan, puistoon tai hoidettuun piha-aluee-
seen. Niittokertoja on 3–4 kertaa kesässä, niittoker-
rat on määritelty työkohtaisessa tarkennuksessa.

Soratieosuudella viherhoitoluokan N3 laatuvaati-
musten mukaan niitto on ulotettava vähintään 2 met-
rin etäisyydelle nykyisen päällysteen reunasta. Liitty-
mien ja risteysten näkemät on pidettävä kunnossa. 
Niittokertoja on 1–2 kertaa kesässä, niittokerrat on 
määritelty työkohtaisessa tarkennuksessa.
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Liikenneturvallisuus ja opastus

Museotieosuuden nopeusrajoitus on tien pohjois-
päästä Nurkkatielle saakka 40 km/ h:ssa, ja siitä 
päällystetyn tien loppuun saakka 60 km/ h:ssa. 
Myös Lamun kylän kohdalla on nopeusrajoitus 60 
km/ h:ssa. Saviselän kylällä nopeusrajoitus on 50 
km/ h:ssa ja Saviselältä etelään 60 km/ h:ssa. Met-
säjaksoilla nopeusrajoitus on yleisrajoituksen mu-
kainen 80 km/h:ssa (kuva 38). 

Liikennemäärät Keskustiellä ovat (KVL) 1541 
ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen 
osuus (KVLRAS) 81 ajoneuvoa vuorokaudessa, 
Keskustien eteläpuolella päällystetyllä tieosuudella 
(KVL) 223 ja (KVLRAS) 7, soratieosuudella (KVL) 
35 ja (KVLRAS) 2, Lamun kylän kohdalla (KVL)132 
ja (KVLRAS) 8 ja Saviselän ja Kajaanintien välisel-
lä osuudella (KVL) 253 ja (KVLRAS) 25. Laskenta-
vuosi vaihtelee 2014–2017. 

Liikenneturvallisuustilanne viimeisen viiden vuo-
den aikana, 2015–2019 (Lähde: Destia iLiitu-pal-
velu, poliisin tietoon tulleet onnettomuudet) on ollut 
melko hyvä. Museotieosuudella on tapahtunut yksi 
omaisuusvahinkoon johtanut liikenneonnettomuus. 
Lisäksi vastaava yksittäinen onnettomuus on ta-
pahtunut Keskustiellä ja Iisalmentiellä.

Museotie on viitoitettu etelästä Kajaanintieltä ja 
pohjoisesta Iisalmentieltä. Lisäksi museotien pi-
tuus on ilmoitettu molemmissa päissä museotietä 
ja opastusalueille on viitoitus (kuvat 40).

Kuva 36. Soratieosuus on hyvässä kunnossa. Kuva: Laura 
Soosalu.

Kuva 37. Tienvarren kilometripylväät kaipaavat kun-
nostusta. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 38. Museotien nykyiset nopeusrajoitukset. Läh-
de Destia Oy, paikkatietoaineistot/ Tierekisteri.

Kuva 39. Poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien paikat ja vakavuus vv. 2015–2019. Lähde: Destia iLiitu-palvelu. 

Kuva 40. Museotien viitoitus eri suunnista. Kuvat: Laura Soosalu.
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4 Museotien kunnossapitosuunnitelma

4.1 Tavoitteet

4.1.1 Museotie
Museotien hoidon ja ylläpidon tavoitteena on tur-
vata sen säilyminen nykyisenlaisessa käytössä yh-
dystienä Piippolan ja valtatien 28 välillä palvellen 
Lanun ja Saviselän kylien maankäyttöä. Tavoitteena 
on säilyttää tie ja sen lähiympäristö museointiajan-
kohdan, eli vuoden 1982 mukaisessa ulkoasussa. 
Tien linjaukseen ja tasaukseen tai leveyteen ei teh-
dä muutoksia, ellei niille ole liikenneturvallisuuteen 
tai rakenteen kuntoon liittyviä välttämättömiä syitä. 
Kaikissa toimenpiteissä on huomioitava tien tutkit-
tavuuden säilyminen.

Tien rakenteen, kuivatuksen ja tiehen liittyvän 
ympäristön ja kasvillisuuden kunnon seuraaminen 
ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet varmistavat osal-
taan tien arvon säilymisen arvokkaana rakennettu-
na kulttuuriympäristönä.

Museotien opastus on tavoitteena parantaa vas-
taamaan tämän hetken ohjeistusta, jolla paran-
netaan kohteen saavutettavuutta. Viherhoidon ta-
voitteena on erityisesti suojella alueen arvokasta 
puustoa ja muuta viherympäristöä. Viherhoitoluo-
kaksi esitetään Piippolan taajamassa nykyinen T1, 
ja muilta osin E2, jossa hoitoon vaikuttava ympä-
ristötekijä on (Y), museotie. Ympäristön tulee olla 
ilmeeltään avoin tai puoliavoin, hoidettu ja puisto-
mainen tai luonnonmukainen museotien jakson 
mukaan. Museotien ympäristö on pääosin luonnon-
mukainen.

4.1.2 Maankäyttö

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa 
on uudistettu vuodesta 2009 alkaen. Ensimmäiset 
kaksi vaihemaakuntakaavaa ovat jo lainvoimaisia, 
viimeinen kolmas on määrätty tulemaan voimaan il-
man lainvoimaa (maakuntahallitus 5.11.2018 § 231).

Valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kult-
tuuriympäristön osalta suunnittelumääräyksenä 
todetaan seuraavaa: ”Alueiden käytön suunnitte-
lussa tulee edistää kulttuuriympäristön valtakun-
nallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä, 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otet-

tava huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa 
tulee erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -in-
ventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu 
kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä kirjattuihin 
arvoihin ja ominaispiirteisiin.

Museotien pohjoispäässä Piippolan kirkonkylän 
osayleiskaavan käynnissä olevassa päivitystyös-
sä on mainittu seuraavasti: ”Suunnittelualueella tai 
sen lähiympäristössä sijaitsee kaksi valtakunnalli-
sesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä La-
mujokivarsi Piippolan kirkonkylässä ja Saviselkä-
Piippola -maantie sekä maakunnallisesti arvokas 
Manninkangas. Yleiskaavan tavoitteena on vaalia 
ja ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon ar-
vokas rakennettu kulttuuriympäristö ml. museotie. 
Yleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja suunnit-
telumääräykset turvaavat osaltaan museotien ar-
von säilymistä. Nykyisen maankäytön kannalta on 
tärkeintä huolehtia tien ja tiealueen kunnosta, mm. 
kuivatuksen toimivuudesta, ja päällysteen uusimi-
sesta. Erityisiä uhkia maankäytön näkökulmasta ei 
alueella ole. Liittymäalueilla tulee huolehtia turval-
listen näkemien säilymisestä.

4.1.3 Maisema ja kulttuuriympäristö

Museotie on valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö (Museoviraston valtakun-
nallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen luette-
lo, RKY 2009), tie on osa Oulun ja Savon välistä 
vanhaa maantieyhteyttä. Museotien pohjoispää 
on taajamaympäristöä, muilta osin tien varrella on 
asumattomia metsäjaksoja, muutamia kyliä tai talo-
ryhmiä. Näiden lisäksi museotien varressa on vilje-
lyalueita ja Vähä-Lamujärvi. Kohteen valtakunnal-
linen arvo velvoittaa tien omistajaa ja haltijaa sen 
arvon säilyttämiseen. Opastaulujen uusiminen on 
osa kohteen arvon esille tuomista.

Kulttuuri- ja tiemaiseman arvon säilymisen 
kannalta ovat keskeisessä asemassa myös tietä 
ympäröivän rakennuskannan, pihapiirien ja mai-
semanhoito, museotietä tulee tarkastella muun 
ympäristön osana. Tien viherhoito on käytännössä 
pääosin niittoa, ja vesakon torjuntaa, jota voidaan 
tehdä ennakoivasti niittotyöllä (kuva 41).

Kuva 41. Museotien pohjoispäässä tie kulkee viljelymaiseman läpi. Kuva: Laura Soosalu.
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lo, RKY 2009), tie on osa Oulun ja Savon välistä 
vanhaa maantieyhteyttä. Museotien pohjoispää 
on taajamaympäristöä, muilta osin tien varrella on 
asumattomia metsäjaksoja, muutamia kyliä tai talo-
ryhmiä. Näiden lisäksi museotien varressa on vilje-
lyalueita ja Vähä-Lamujärvi. Kohteen valtakunnal-
linen arvo velvoittaa tien omistajaa ja haltijaa sen 
arvon säilyttämiseen. Opastaulujen uusiminen on 
osa kohteen arvon esille tuomista.

Kulttuuri- ja tiemaiseman arvon säilymisen 
kannalta ovat keskeisessä asemassa myös tietä 
ympäröivän rakennuskannan, pihapiirien ja mai-
semanhoito, museotietä tulee tarkastella muun 
ympäristön osana. Tien viherhoito on käytännössä 
pääosin niittoa, ja vesakon torjuntaa, jota voidaan 
tehdä ennakoivasti niittotyöllä (kuva 41).

Kuva 41. Museotien pohjoispäässä tie kulkee viljelymaiseman läpi. Kuva: Laura Soosalu.

4.1.4 Liikenneturvallisuus ja 
saavutettavuus
Museotie on viitoitettu etelästä ja pohjoisesta. Vii-
toitus on nykyisten ohjeiden mukainen. Nykyiset 
opastaulut uusitaan voimassa olevien ohjeiden mu-
kaisiksi. Kolmas opastaulu esitetään sijoitettavaksi 
(kuva 42) Vähä-Lamujärven kohdalle. Nykyisillä, 
etelä- ja pohjoispäiden opastaulujen levikkeillä tu-
lee taulu sijoittaa levikkeen reunaan niin, että se on 
helposti saavutettavissa ja luettavissa. Levikkeitä 
laajennetaan tarpeen mukaan niin, että taululle on 

riittävästi tilaa ja eteläpäässä myös päällysteen pin-
ta on tasainen. Vähä-Lamujärven kohdalla taululle 
on hyvin tilaa tiealueen ulkopuolella, jonne on myös 
mahdollista pysäköidä turvallisesti.

Museotien saavutettavuutta parannetaan myös 
museotiestä laadittavalla, yleisöä palvelevalla koh-
dekortilla, joka liitetään Väyläviraston ja ELY-kes-
kusten museokohteita esitteleville internet-sivuille.

Kuva 42. Opastaulut esitetään siirrettäväksi lähemmäksi tien reunaa, jossa ne ovat helpommin luettavissa. Auraustyössä tulee 
kuitenkin huomioida taulun sijainti niin, että se ei vaurioidu. Kuvat: Laura Soosalu.
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Museotien nopeusrajoitukset vaihtelevat 40–80 
km/h:ssa. Tie on mutkainen, mutta tiellä on ta-
pahtunut viimeisen viiden vuoden aikana vain yksi 
omaisuusvahinkoon johtanut, poliisin tietoon tullut 
onnettomuus. Nopeusrajoituksen laskeminen ei täl-
lä hetkellä ole tarpeen, mutta sitä tulee jatkossa ar-
vioida uudelleen, mikäli onnettomuuksia tapahtuu.

4.2 Museotien ja sen 
lähiympäristön hoidon vastuut 
ja yleisohjeistus
Vastuu museotien ja sen lähiympäristön kunnos-
sapidosta tiealueella on Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueel-
la. Museotien kunnossapitosuunnitelmassa esitetyt 
toimenpiteet tulevat sisältymään Siikalatvan seuraa-
van hoidon alueurakkaan. Hoitourakkaan kuuluval-
la vuosittaisella seurannalla varmistetaan museo-
tien kunto ja liikenneturvallisuus. Museotien hoito ja 
kunnossapito tehdään perusväylänpidon määrära-
hoilla, joista Väylävirasto tienpitäjänä vastaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja 
infrastruktuuri -vastuualueen perinneyhdyshenkilö 
vastaa museotien vuosittaisesta tarkastuksesta. 
Mahdollisissa museotien historiaan, tieliikennehis-
toriaan tai erityistarpeisiin liittyvissä kysymyksissä 
asiantuntijan toimii tieliikenteen valtakunnallinen 
vastuumuseo Mobilia.

Museotien ympäristön vaalimisen kannalta on 
myös yhteistyö alueen paikallisten yhdistysten 
kanssa tärkeää, esimerkiksi Piippolan kyläyhdistys 
ry:n tai Saviselän kyläseura ry:n kanssa.

4.3 Alueurakkaan 
sisällytettävä museotien 
ja sen lähiympäristön 
kunnossapito
Saviselkä-Piippola museotie sisältyy Siikalatvan 
hoidon alueurakkaan. Uusi alueurakka kohdistuu 
aikavälille 1.10.2022–1.10.2026, ja se kilpailute-
taan vuonna 2022.

4.3.1 Museotien hoito

Museotien hoitoon liittyvät toimet on esitetty tässä 
luvussa ja urakkakohtaisissa asiakirjoissa. Museo-
tien hoitoa ohjaavat Väyläviraston maanteiden hoi-
don ja ylläpidon tuotekortit.

4.3.2 Tieympäristön ja maiseman 
hoito

Viherhoito

Tieympäristön viherhoidon laatuvaatimukset on 
esitetty hoitoluokittain Liikenneviraston viherraken-
tamisen- ja hoidon ohjeessa (18/2014).

Museotien viherhoitoluokaksi esitetään pohjois-
päässä nykyinen T1 ja muilta osin E2, ympäristö-
tekijä (Y), museotie. Museotien varressa on sekä 
hoidettuja että luonnonmukaisia osuuksia. Tieympä-
ristön hoito koostuu pääosin niitosta, vesakon raiva-
uksesta ja yksittäisten puiden hoidosta tai poistosta.

Tien viherhoidon periaatteita on seuraavassa ku-
vattu tiejaksoittain.

Kuva 43.  Museotien kilometripylväät on rekonstruoitu 1980-lu-
vulla vuoden 1938 tyyppipiirustusten mukaisesti. Pylväät 
maalataan paikan päällä alkuperäistä vastaavilla värisävyillä 
ja numeroissa käytetään alkuperäistä kirjasintyyppiä laatimalla 
numeroista sapluuna ennen maalaustyötä. Alkuperäiset piirus-
tukset ja värimallit ovat saatavilla tieliikenteen erikoismuseosta 
Mobiliasta, yhteyshenkilö amanuenssi Mikko Pentti. Museotien 
kilometripylväät kaipaavat kunnostusta. Kuva: Laura Soosalu.
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Museotien pohjoispää, Piippolan – Manninkankaan 
taajama - ja peltojakso

Museotien pohjoispää ulotetaan Museoviraston 
RKY1993 rajauksen mukaisesti ulottumaan Antti-
lantien-Väänäsentie -liittymään saakka. Piippolan 
taajama sijoittuu myös Lamujokivarren valtakun-
nallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Poh-
joispää hoidetaan korkeatasoisesti nykyisen T1 
-viherhoitoluokan mukaan. Taajaman eteläpuolel-
la uusi viherhoitoluokka on E2, ympäristötekijä Y 
(museotie). Viljelymaisemassa on tärkeä varmistaa 
niittotyöllä, etteivät tien reuna-alueet vesakoidu ja 
heikennä maiseman arvoa. Tiealueen ja pihapiirien 
liitoskohdat hoidetaan niin, että ne ovat ilmeeltään 
siistejä. Pohjoinen opastusalue sijoittuu näkyvästi 
levikkeelle avoimessa maisemassa.

Kuva 44. Museotien jakso Piippola – Manninkangas, viherhoidon periaatteet.

toimenpiteet

Opastusalue

Esitys uudeksi museotien pohjoispääksi Museoviraston 
RKY 1993 rajauksen mukaisesti

Piippolan - Manninkankaan
taajama- ja peltojakso

Saarinevan – Pellikaisennevan
metsäjakso

Tiejakso, jossa tieympäristöä hoidetaan korkeatasoisesti 
osana taajamaympäristöä turvaten museotien ja 
Lamujokivarren valtakunnallisesti merkittävän 
kulttuuriympäristön arvokkaat ominaispiirteet

Tiejakso, jossa viherhoidon, 
maisemanhoidon ja kunnossapidon 
toimin ylläpidetään näkyvyyttä 
avoimeen viljelymaisemaan ja 
tieympäristö sovitetaan luontevasti 
pihapiireihin.

Metsään rajautuvilla tiejaksoilla 
ylläpidetään luontaista, 
ympäröivän metsätyypin 
mukaista ilmettä.
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Saarinevan – Pellikaisennevan metsäjakso

Suurin osa museotietä sijaitsee metsäisessä ympä-
ristössä, jossa tieympäristöä hoidetaan vallitsevan 
metsätyypin mukaista ilmettä tavoitellen. Tavoittee-
na on luonnonmukainen, hoidettu ilme. Viherhoito 
on pääosin niittoa, ja tarpeen mukaan vesakointia 
mm. liittymäalueilla näkyvyyden varmistamiseksi. 
Kun nykyisten puukaiteiden uusiminen on ajankoh-
taista, korvataan ne vastaavilla puukaiteilla.

Kuva 45. Museotien jakso Saarineva - Pellikaisenneva, viherhoidon periaatteet.

toimenpiteet

Saarinevan – Pellikaisennevan
metsäjakso

Lähde

Metsään rajautuvilla 
tiejaksoilla ylläpidetään 
luontaista, ympäröivän 
metsätyypin mukaista 
ilmettä.

Maisemamänty
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Museotien eteläpää, Lamunkylän järvijakso, Kelk-
kaperän metsäjakso ja Saviselän kyläjakso

Lamun kylän kohdalla tieympäristön kohokohta on 
järvimaisema Vähä Lamujärvelle. Tieympäristön 
hoidon tavoitteena on estää vesakoituminen rehe-
väkasvuisella tiejaksolla. Niiton lisäksi tulee mai-
semallisesti tärkeä osuus vesakoida tarvittaessa 
2-3 vuoden välein. Myös Liejuojan sillan ympäristö 
puhdistetaan kasvillisuudesta ja reunapalteet pois-
tetaan niin, että tien kuivatus toimii.

Kuva 46. Museotien eteläosan jaksojen viherhoidon periaatteet

toimenpiteet

Saviselän kyläjakso

Kelkkaperän 
metsäjakso

Lamunkylän järvijakso

Opastusalue

Ehdotus 
lisättäväksi 
opastusalueeksi

Metsään rajautuvilla tiejaksoilla 
ylläpidetään luontaista, 
ympäröivän metsätyypin 
mukaista ilmettä. Järvimaisemaan 

rajautuvalla tiejaksolla 
varmistetaan erityisesti 
vesistömaiseman 
näkyminen. Tieympäristö 
sovitetaan luontevasti 
pihapiireihin. Liejuojan 
sillan ympäristö pidetään 
siistinä.

Tiejakso, jossa viherhoidon, 
maisemanhoidon ja kunnossapidon 
toimin ylläpidetään näkyvyyttä 
avoimeen viljelymaisemaan ja 
tieympäristö sovitetaan luontevasti 
pihapiireihin. Kaivosojan sillan 
ympäristö pidetään siistinä.

Liejuojan silta

Kaivosojan silta

Tämä kuva 
korjattu, vaihda 
raporttiin

Kuva 47. Liejuojan sillan ympäristö vesakoidaan tarvittaessa. 
Reunapalteet puhdistetaan kasvillisuudesta ja kivirakenteet 
tuodaan esille poistamalla kasvillisuus niiden edestä. Kuva: 
Laura Soosalu.
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Kelkkaperän metsäjaksolla tieympäristön hoito on 
tavanomaista niittoa huomioiden tarvittavat liittymä-
näkemät (kuva 48).

Saviselän kyläjaksolla vaihtelevat pienet ja laa-
jat peltonäkymät sekä lyhyet metsän rajaamat tie-
osuudet (kuva 49). Tiejaksolle sijoittuu Vuohtoka-
navan ylittävä Kaivosojan kiviholvisilta (kuvat 50, 
51). 

Tavoitteena on viherhoidon ja siltaympäristön 
kunnostuksen, mm. keilojen puhdistuksen ja reu-
napalteiden poiston avulla tuoda esille ja säilyttää 
sillan alkuperäisen rakennusajan ilme.  Kun kaitei-
den uusiminen on ajankohtaista, korvataan ne vas-
taavilla puukaiteilla.

Talvihoito

Museotien talvihoitoluokka on II, ja siihen ei esitetä 
muutoksia. 

Varusteet ja laitteet

Museotien opasteet ja viitoitus hoidetaan tavan-
omaiseen tapaan. Opasteiden kunto tarkastetaan 
keväisin ja opasteet puhdistetaan.

Kuva 48. Kuivan kankaan metsäjaksoilla on vesakoituminen vähäistä ja niitto on pääasiallinen viherhoidon toimenpide. Rehevä-
kasvuisemmilla tiejaksoilla myös vesakoinnin tarve lisääntyy. Kuvat: Laura Soosalu.

Kuva 49. Saviselän kylää. Kuvat: Laura Soosalu.

Kuva 50. Vuohtokanavan ylittävän Kaivosojan kiviholvisillan ympäristö tulee viherhoitotoimin pitää puhtaana vesakosta ja sillan 
kivirakenteet näkyvissä. Reunapalteet puhdistetaan kasvillisuudesta ja ylimääräisestä maa-aineksesta. Huonokuntoiset puukaiteet 
on uusittava vastaamaan nykyisiä puukaiteita. Kuvat: Laura Soosalu.

Kuva 51. Kuva Kaivosojan sillan vihkiäisistä vuonna 1937 näyttää 
tavoitetason, jolle museotien kivisiltojen hoidossa tulisi pyrkiä.
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4.4 Museotien ja 
tieympäristön pitkän aikavälin 
kunnossapito

4.4.1 Museotien korjaustarve

Museotien pohjoispään päällyste on AB, asfaltti-
betoni. Tien päällysteen kunto ja tien rakenne on 
kohtuullinen. Tien päällysteen kunnostus- tai uu-
simistarve tulee arvioida seuraavan hoitourakan 
päättymisvaiheessa. Sotapäällysteinen osuus mu-
seotiestä on hyvässä kunnossa ja sitä hoidetaan 
sorateiden kunnossapito-ohjeen 1/2014 mukaises-
ti. 

Reunapalteiden poisto kuuluu normaaliin tien-
hoitoon, jolla varmistetaan tien kuivatuksen toimi-
minen nykyisessä tilanteessa.

4.4.2 Museotien kunnossapito

Museotien eteläpäässä sijaitseva opastaulua pal-
veleva levike kunnostetaan ja opastaulu siirretään 
levikkeen reunaan, jossa se on helposti saavutet-
tavissa (kuva 52).

4.4.3 Museotien saavutettavuus

Museotien saavutettavuutta parannetaan yleisölle 
tarkoitetun kohdekortin ja opastaulun uusimisen 
avulla. Kohdekortissa on perustiedot museotiestä 
ja sen sijainnista sekä etäisyyksistä lähimpiin kau-
punkeihin. Lisäksi kortissa on museotien lähesty-

miskartta ja tarkempi kartta yksityiskohtaisine tie-
toineen. Korttiin lisätään mahdollisia kohteesta 
lisätietoa tarjoavia internet-linkkejä.

Uudet opastaulut sijoitetaan nykyisen opastau-
lun tilalle paikkaan, jossa ne ovat helposti saavutet-
tavissa. Kolmas opastaulu esitetään sijoitettavaksi 
Vähä Lamujärven kohdalle, tiealueen ulkopuolelle, 
yhteistyössä maanomistajan, kyläyhdistyksen ja 
paikallisten toimijoiden kanssa. Opastaulun teks-
tisisältö päivitetään vastaamaan voimassa olevia 
ohjeita.

Opastaulun tekstisisällöksi esitetään seuraavaa:

Saviselkä-Piippola-tie valittiin museotieksi 1982. Tie 
on rakennettu alkuperäisessä muodossaan vuo-
sien 1825 ja 1840 välillä. Se parannettiin pitäjän-
tieksi Lamun kylän ja Piippolan kirkonkylän välisen 
kylätien ja Kärsämäeltä Oulu-Kuopio-maantielle 
johtaneen talvitien pohjalta ja se on osa Pohjois-
Pohjanmaan jokilaaksojen latvaosat yhdistänyttä 
1800-luvun puolivälissä rakennettua poikittaistietä. 
Saviselkä-Piippola-tien merkitys valtakunnallisesti 
arvokkaana museotiekohteena liittyy tien paranta-
miseen 1930-luvun lopulla osaksi valtatietä 4.

Väyläviraston museotiekohteiden joukossa Sa-
viselkä-Piippola-tie on parhaiten säilynyt esimerkki 
toista maailmansotaa edeltäneen ajan valtateistä. 
Tie on koko pituudeltaan parannettu ja suurelta 
osin oikaistu 1930-luvun lopulla. Lisäksi museo-
tiellä on säilynyt silta ja siltarumpu, jotka molem-
mat on rakennettu näiden parannustöiden yhtey-
dessä. Kaivosojan silta on perinteisellä tekniikalla 
betonilaatalle perustetuille maatuille rakennettu ki-
viholvisilta, joka kuvastaa merkittävää alueellista 
sillanrakennusperinnettä. Liejuojan siltarumpu on 
rakennettu kivisille maatuille 1930-luvulla moder-
nilla teräsbetonikannella.

Kuva 52. Museotien levikkeen sijainti. 
Lähde: www.karttapaikka.fi.

Kuva 53. Ehdotus opastaulun kartan sisällöksi. Taulun tekstin kieliversioksi esitetään suomi, ruotsi ja englanti.

Museotietä jatketaan pohjoisp
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myös lisää asioita, kun ehditää

Kts edellinen

Vähän Lamujärven kohdalla pa
(tarkistan paikat)
Lamujoki
Opastusalueet pohjoispäässä
Eteläpäässä ja uusi keskellä Vä
kohdalla
Pohjoispäässä kirkko ja kulttuu

Natura-alue

Pellikaisenneva,
luonnonsuojelualue
ja Natura 2000 
–verkoston kohde
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Kortteisen tekojärvi

Kotasalmenneva
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Pitkäneva

Pellikaisenneva
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Teerineva
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Lamujokivarsi, 
valtakunnallisesti 
merkittävä 
kulttuuriympäristö, 
RKY 2009 
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Opastusalue

Liejuojan silta

Kaivosojan silta

Manninkangas

Tien kulku ennen 
1930-luvun 
uudistustöitä 

Lamujokivarsi, 
valtakunnallisesti 
merkittävä 
kulttuuriympäristö, 
RKY 2009 
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4.5 Tiedonhallinta

Museoteiden ja -siltojen kunnossapidosta vas-
taavat ELY-keskukset. Arvokohteita koskeva tieto 
tiereksiteristä ja taitorakennerekisteristä kootaan 
alueurakan lähtötietoihin TIIRA-järjestelmän kaut-
ta. Museotiejaksojen tiedot, alku- ja loppupään 
tieosoite, tallennetaan tierekisteriin tietolajiin 146, 
matkailu- ja museotie. Lisäksi kirjataan tien nimi ja 
arvokohteeksi nimeämisen ajankohta. Alue- ja lin-
jamaisten tiejohteiden ominaisuustiedot siirtyvät 
jatkossa tierekisteristä TieVELHO:on.

Kunkin arvokohteen perustiedot kootaan kohde-
kortiksi. Kohdekohtainen erityisohjeistus saadaan 
laaditusta kunnossapitosuunnitelmasta, tai erityis-
ohjeistuksesta laaditaan työkohtainen tarkennus. 
Tarvittaessa tiedot varmistetaan ELY-keskuksen 
perinneyhdyshenkilöltä.

Arvokohteille tehdyt toimenpiteet ja vuositarkas-
tukset raportoidaan HARJA-järjestelmän kautta, 
mm. opastusalueiden kunnostus.
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1. Yleistä 
Tässä asiakirjassa tilaaja tarkentaa laatuvaatimuksia, vuosittaisen töiden ja tehtävien työmääriä, ajoitusta 
ja työrajoja. Jos töitä tai tehtäviä ei ole tässä asiakirjassa tarkennettu tai muuten rajattu, merkitsee se 
sitä, että työ tai tehtävä suoritetaan muiden urakka-asiakirjojen edellyttämällä tavalla. 
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Kuva: Museotien maisemanhoidon ja kunnossapidon aluerajaus ja hoidon tavoitteet, kartta 1, kartta 2 ja 
kartta 3. 

2. Liikenneympäristön hoito 

2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito 
Mikäli opastaulujen uusimista ei ole toteutettu ennen urakan käynnistymistä: 

Ensimmäisenä urakkavuonna nykyinen museokohteen opastaulu poistetaan museotien pohjois- ja 
eteläpäistä ja korvataan uudella taululla. Kolmannen museotien opastaulun sijoittamisesta tiealueen 
ulkopuolelle, Vähä Lamujärven virkistysalueelle, sovitaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja 
maanomistajan kesken. Alueen kiinteistötunnus on 791-410-3-42, omistaja Jyrki Kananen. Opastaulujen 
sijoituspaikat ja ehdotus kolmannen taulun paikaksi ovat seuraavat: 

 

Kuva: Nykyiset korvattavat ja ehdotus uuden opastaulun paikaksi.  

Museotien opastaulun levike museotien eteläpäässä levennetään siten, että taulu voidaan sijoittaa 
esteettömästi levikkeen reunaan ja on kaikkien käyttäjien kannalta nykyistä paremmin saavutettavissa. 
Aluevastaava ja urakoitsija arvioivat maastossa, onko luiskaa tarpeen tai mahdollista jyrkentää, tai ojan 
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pohjaa siirtää. Taulun eteen tulee varata n. 1 m leveä vapaa, sora- tai nurmipintainen alue, jossa taulua 
voi lukea. 

Opastaulun sisällössä ja ulkoasussa hyödynnetään ohjetta ”Museoteiden ja siltojen opasteet, malleja ja 
suosituksia. Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisuja 7/2001”. Museotiestä kertovan taulun malli 
hyväksytetään tilaajalla ennen valmistusta. Samaan taulurunkoon voidaan sijoittaa myös muita alueen 
historiasta ja palveluista kertovia opasteita. Museotien kohdeviitoitus on uusien ohjeiden mukainen, ja 
tauluja uusitaan vain tarvittaessa, mikäli niiden kunto sitä edellyttää.  

Museotietä koskeva opastaulun teksti ja kartta -ehdotukset on esitetty Saviselkä – Piippola museotien 
kunnossapitosuunnitelmaraportissa (36/2020) sivuilla 38-39. 

 

Kuvat: Museotien kohdeviitoitus on ajantasainen.  Vähä Lamujärven kohdalle lisätään opastaulua 
osoittava viitta tiealueelle. 

Museotien kilometripylväät on rekonstruoitu 1980-luvulla vuoden 1938 tyyppipiirustusten mukaisesti. 
Pylväät maalataan paikan päällä alkuperäistä vastaavilla värisävyillä ja numeroissa käytetään alkuperäistä 
kirjasintyyppiä laatimalla numeroista sapluuna ennen maalaustyötä.  Alkuperäiset piirustukset ja 
värimallit ovat saatavilla tieliikenteen erikoismuseosta Mobiliasta, yhteyshenkilö amanuenssi Mikko 
Pentti. Työn aluksi tulee selvittää millä maalilla pylväät on maalattu 1980-luvulla, jos vesiohenteisella, 
niin käytetään uudelleenmaalauksessa Teknoksen Nordica matta akrylaattimaalia tai vastaavaa. Jos 
pylväät on maalattu öljymaalilla, käytetään uudelleenmaalauksessa Teknoksen Wintol öljymaalia tai 
vastaavaa. Vanhan maalin poisto, pohjustus ja maalaustyö tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Maalattavien pylväiden määrä tulee selvittää ennakkoon tarjousvaiheessa, alustava arvio määrästä on 
22-23 kappaletta. 
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Kuvat: Rekonstruoitujen kilometripylväiden kunnostusmaalaus paikan päällä sisältyy työhön. 

2.2 Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito 
Museotien pohjoispään päällyste on kohtuullisen hyväkuntoinen. Pitkittäishalkeamat paikataan mikäli 
niitä ei ole korjattu ennen uuden alueurakan käynnistymistä. Soratieosuus on  hyväkuntoinen, v. 2018 on 
tehty ojitus ja rumpuja uusittu. Sorastus on tehty vuonna 2020.  

 

Kuvat: Museotien päällyste- ja painumavauriot ovat melko vähäisiä. Soratieosuus on hyvässä kunnossa. 

2.3 Viheralueiden hoito 
 

Museotien uudeksi viherhoitoluokaksi esitetään E2, ympäristötekijä (Y), museotie. Viherhoitoluokan 
laatuvaatimukset on määritelty Liikenneviraston ohjeessa 18/2014, Viherrakentaminen ja hoito 
tieympäristössä. Alueet ovat E2 hoitoluokassa siistejä ja niillä on puistomainen tai luonnonmukainen 
ilme. Hoitoluokkaan kuuluvat Väyläviraston pysyvään museotie- ja museosiltakokoelmaan kuuluvat 
kohteet. 
 
Tieympäristön hoito koostuu pääosin niitosta, vesakon raivauksesta ja yksittäisten puiden hoidosta tai 
poistosta. Niitto ja raivaustyöt tehdään normaalin viherhoidon mukaisesti tiealueen sisällä, tiealueen 
ulkopuolisilta osin aluevastaava tai perinneyhdyshenkilö sopii niitosta maanomistajan kanssa. 
Viherhoitoluokan (E 2) mukaan niittokertojen määräksi tarkennetaan 2. Niittoajankohdat ovat 30.6. ja 
15.8. mennessä. Liittymäalueet niitetään tarvittaessa useammin, jos näkemät sitä edellyttävät. Museotie 
on ilmeeltään pääosin luonnonmukainen. Toimenpiteet on esitetty tiejaksoittain kappaleessa 1.Yleistä, 
kartat 1-3. 
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Museotien pohjoispää, Piippolan – Manninkankaan taajama - ja peltojakso 

Museotien pohjoispää ulotetaan Museoviraston RKY1993 rajauksen mukaisesti ulottumaan Anttilantien-
Väänäsentie -liittymään saakka. Piippolan taajama sijoittuu myös Lamujokivarren valtakunnallisesti 
merkittävään kulttuuriympäristöön. Pohjoispää hoidetaan korkeatasoisesti nykyisen T1 -
viherhoitoluokan mukaan. Taajaman eteläpuolella uusi viherhoitoluokka on E2, ympäristötekijä Y 
(museotie). Viljelymaisemassa on tärkeä varmistaa niittotyöllä, etteivät tien reuna-alueet vesakoidu ja 
heikennä maiseman arvoa. Tien ja pihapiirien liitoskohdat hoidetaan niin, että ne ovat ilmeeltään siistejä. 

Kuvat:  Näkymiä museotien pohjoispäästä pelto-osuudelta. Tiealueen niitolla varmistetaan, että tien 
reuna-alueet eivät vesakoidu. 
 

 

Saarinevan – Pellikaisennevan metsäjakso 

Suurin osa museotietä sijaitsee metsäisessä ympäristössä, jossa tieympäristöä hoidetaan vallitsevan 
metsätyypin mukaista ilmettä tavoitellen. Tavoitteena on luonnonmukainen, hoidettu ilme. Viherhoito 
on pääosin niittoa, ja tarpeen mukaan vesakointia mm. liittymäalueilla näkyvyyden varmistamiseksi. 
Tien varren huomionarvoiset kohteet, luonnonkiven ja lähteen ympäristö puhdistetaan säännöllisesti 
vesakosta niin, että ne näkyvät aina tielle. 

Kuvat: Suuri maakivi (levähdyskivi) ja lähde Raatokankaan kohdalla. 

 

 

Museotien eteläpää, Lamunkylän järvijakso, Kelkkaperän metsäjakso ja Saviselän kyläjakso 

Tiejaksolle sijoittuu maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta tärkeitä kohteita. Lamun kylän kohdalla 
tieympäristön kohokohta on järvimaisema Vähä Lamujärvelle. Järvimaiseman kohdalla huolehditaan, 
että näkymä järvelle ja virkistyskäytössä olevalle alueelle säilyy avoimena. Aluevastaava tai 
perinneyhdyshenkilö arvioi kesäkauden maastokäynnillä yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa 
maisemallisen raivaustarpeen.  Niiton lisäksi tulee maisemallisesti tärkeä osuus vesakoida tarvittaessa  
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2-3 vuoden välein. Jos näkymää järvelle peittää vesakko tiealueen ulkopuolella sopii urakoitsija 
maanomistajan kanssa raivaustyön suorittamisesta. 

Kuvat: Vähä Lamujärven kohta, jossa järvinäkymiä peittävä vesakko poistetaan. 

Saviselän kyläjaksolle sijoittuu museotien opastusalue, jonka kunnostustoimenpiteet on kuvattu 
kohdassa 2.1. 

Kuvat: Opastusalue etelästä tultaessa ja nykyinen opastaulun paikka ojan takana. 

 

Kuvat: Tien varressa on muutamia maisemallisesti tärkeitä yksittäisiä puita, joiden toivotaan säilyvän. 
Puiden kuntoa tarkkaillaan, onko tarvetta esim. poistaa kuivuneita oksia. Puut muodostavat tärkeitä 
porttikohtia tien varrella ja osoittavat mm. liittymien ja pihojen paikkoja. 
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2.4. Siltojen ja laitureiden hoito 

Alueurakan ensimmäisenä vuonna Liejuojan ja Kaivosojan siltojen ympäristö ja kivikeilat puhdistetaan 
kasvillisuudesta ja reunapalteet poistetaan. Kaivosojan sillan ympäristön keilojen puhdistamisen 
tavoitteena on oheisessa historiallisessa valokuvassa näkyvä ilme. 

Kuvat: Liejuojan sillan ympäristö kunnostetaan poistamalla reunapalteet ja kasvillisuus, jotta sillan 
rakenteet tulevat näkyviksi. 

Kuvat: Kaivosojan sillan historiallinen kuva malliksi sillan ympäristön puhdistustoimenpiteille. 
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ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa
Maakunta/ kunta Pohjois-Pohjanmaa/ Kärsämäki, Siikalatva

Piippolan taajaman ja Saviselän kylän välissä. Piippolan päässä Lamujokivarren 
Sijainti tieverkolla valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä (RKY 1993)

Piippolan taajaman ja valtaiten 28 yhdistävä tie, joka palvelee myös tienvarren asutusta ja 
Käyttötarkoitus maa-ja metsätalousliikennettä
Pituus 23,2 km
Omistaja Väylävirasto
Kunnossapitäjä 9/2021 YIT
Rakentaja ja valmistumisvuosi x
Museointiajankohta 1982
Tien museoarvo Museokohde sisältää tien, sillan ja rummun. 1825 ja 1840 välisenä aikana 1700-luvun 

loppuun mennessä syntyneen kylätien ja talvitien pohjalle rakennetun Saviselkä-Piippola-
tien suurien historiallinen arvo liittyy sen uudelleen linjaamiseen ja parantamiseen 
valtatieksi 1930-luvulla. Tie on hyvin pitkälti säilynyt 1930-luvulla rakennetussa asussaan. 
Viherhoidolla on keskeinen merkitys kohteen arvon säilymiselle, maisemalliselle 
näkyvyydelle ja rakenteelliselle kunnolle. 

Tien tekniset tiedot Tien/ ajoradan leveys päällystetyllä osuudella 7,0 m, piennar 0,25 m. Soratieosuuden 
leveys tierekisterissä 4,7 m, todellisuudessa leveämpi

Museotien silta, painorajoitus Liejuojan silta, betonilaattakantinen kivirumpu, nro 552. Kaivosojan kiviholvisilta, nro 526.
Hoitoluokat Viherhoitoluokka T1 ja E 2 (Y), talvihoitoluokka II

Liikennemäärät pohjoispää 1541 (KVL) ja 81 (KVLRAS) ajoneuvoa vuorokaudessa (2016), 
soratieosuus puoliväli 35 (KVL) jaa 2 (KVLRAS), eteläpää 253 (KVL) ja 25 (KVLRAS). 

KVL Laskentavuodet 2014-2017.

Dokumentit Saviselkä -Piippola museotien kunnossapitosuunnitelma 36/ 2020 
Aikamatkalla Suomessa: 
https://vayla.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=237973a7fcf94f75a4398

www-osoitteet aedd674d195
Liitteet x
Päivämäärä pvm
Täyttäjä Nimi



LIITE 2

SAVISELKÄ ‐PIIPPOLA MUSEOTIE

  Museokohteen sijainti

  Valokuvat 6/ 2020



 

LIITE 3

   

 

SAVISELKÄ - PIIPPOLA MUSEOTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORTTEJA  36 | 2020

SAVISELKÄ-PIIPPOLA-TIE, KÄRSÄMÄKI, SIIKALATVA

MUSEOTIEN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ISBN 978-952-314-881-9 (PDF

ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

URN:ISBN:978-952-314-881-9

www.doria.fi/ely-keskus | www.ely-keskus.fi

http://www.doria.fi/ely-keskus
http://www.ely-keskus.fi

	Saviselkä-Piippola-tie, Kärsämäki, Siikalatva. Museotien kunnossapitosuunnitelma.
	Esipuhe
	1 Lähtötiedot
	2 Saviselkä-Piippolatien historialliset vaiheet
	2.1 Pohjois-Pohjanmaan jokilaaksojen asutuksen synty
	2.2 Pohjanlahden ja Savon väliset maantiet
	2.3 Poikittaisyhteydet Pyhäjoen, Siikajoen ja Kalajoen latva-alueiden välillä
	2.4 Saviselkä-Piippola-tien historiallinen linjaus
	2.5 Saviselkä-Piippola-tie osana Väyläviraston arvokohteiden joukkoa

	3 Nykytilan kuvaus
	3.1 Maankäyttö
	3.2 Ympäristö
	3.3 Museotien tekniset lähtökohdat 

	4 Museotien kunnossapitosuunnitelma
	4.1 Tavoitteet
	4.2 Museotien ja sen lähiympäristön hoidon vastuut ja yleisohjeistus
	4.3 Alueurakkaan sisällytettävä museotien ja sen lähiympäristön kunnossapito
	4.4 Museotien ja tieympäristön pitkän aikavälin kunnossapito
	4.5 Tiedonhallinta

	Lähteet
	Liite 1. Työkohtaisen tarkennuksen liite.
	1. Yleistä 
	2. Liikenneympäristön hoito 
	2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito 
	2.2 Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito 
	2.3 Viheralueiden hoito 

	Liite 2.
	Liite 3.




Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		Raportteja_36_2020_ja_liitteet.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 6

		Hyväksyttiin: 24

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Ohitettiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Ohitettiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Ohitettiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Ohitettiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Ohitettiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun


