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Vaikutuksia on arvioitu ensisijaisesti suhteessa nykytilaan ottaen kuitenkin 
huomioon myös jo tiedossa olevat tulevat merkittävät muutokset (kaavoitetut 
ja/tai rakenteilla olevat asuinalueet, uudet liikennejärjestelyt tms.) sekä Vaaja-
kosken rakennetun ympäristön kehityshistoria ja kulttuurihistorialliset kerros-
tumat. Vaikutusten arvioinnissa on selvitetty mm.

eri hankevaihtoehtojen suhdetta alueen miljöötyyppeihin•	

muuttuuko eri tyyppisten alueiden/kohteiden asema maisemakokonai-•	
suudessa

minkälaisia visuaalisia vaikutuksia syntyy ja mitkä ovat merkittävimmät •	
sektorit, joilta näkymät muuttuvat

minkälaisia vaikutuksia syntyy alueen arvokohteisiin tai muihin erityisen •	
herkkiin/häiriintyviin kohteisiin (lähiasutus, kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat kohteet, maisemallisesti erityisen edustavat kohteet tms.)

Vaikutusten arviointi kattaa koko hankealueen. Arviointia on tarkennettu niillä 
alueilla, joilla on havaittu merkittäviä vaikutuksia kulttuuriympäristöarvoihin. 
Vaikutusten arvioinnin tueksi ja maisemavaikutusten havainnollistamiseksi on 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laadittu eri tyyppisiä havainneku-
via (valokuvasovitteet, viistoilmakuvasovitteet, maastopoikkileikkaukset, vir-
tuaalimallit). Havainnekuvamateriaalia on esitetty vaikutusten arvioinnin yh-
teydessä seuraavassa kappaleessa. Lisäksi arviointityötä tukemaan on työn 
aikana tehty eri tyyppisiä paikkatietoanalyysejä.

7.5.2 Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee muutamia kilometrejä Jyväskylän kaupungin kes-
kusta-alueesta itään. Suunnittelualue voidaan jakaa kolmeen luonteeltaan 
erityyppiseen jaksoon seuraavasti (Kuva 22):

Kaupunkimoottoritie:1.  Suunnittelualueen länsiosa on kaupunkimoottori-
tietä, joka sijoittuu välittömästi taajaman rakennettujen alueiden yhtey-
teen. Nykyiseltä tiealueelta on etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin vain 
joitakin kymmeniä metrejä. Alueella ei ole erityisiä maisema- tai kulttuuri-
ympäristökohteita.

Vaajakosken valtakunnallisesti arvokas historiallinen teollisuusmil-2. 
jöö: Suunnittelualueen keskiosa sijoittuu maisemalliseen solmukohtaan, 
jonka muodostavat koillis-lounais -suuntainen kapea salmi (Vaajanvirta) 
saarineen (Varassaari, Naissaari). Alueelle on jo varhain sijoittunut teolli-
suutta, ja alueen yhteyteen on muodostunut myös liikenteellinen solmu-
kohta (vesireitit, rautatie, maantiet). Vaajakosken teollisuusmiljöö on val-
takunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alueelta aukeaa 
edustavia näkymiä kohti vesistöjä.  

Kanavuori, pientaloalueet, liikennealueet:3.  Suunnittelualueen etelä-
osassa maasto on kauttaaltaan kumpuilevaa. Maisemaa hallitsee Kana-

7.5 Maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriympäristö 
7.5.1 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Nykytilan kuvaus ja vaikutusten arviointi perustuvat olemassa oleviin selvi-
tyksiin, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä maastokäynteihin, joita on YVA-
prosessin aikana suoritettu loka- ja marraskuussa 2010 sekä helmi- ja touko-
kuussa 2011. Tiedot arvokohteista on kerätty olemassa olevista selvityksistä 
(valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset selvitykset). Arvioinnin laatinei-
den maisema-arkkitehtien omia henkilökohtaisia tulkintoja maiseman ja kult-
tuuriympäristön arvoista, ”kauneudesta” tms. ei ole tehty, jotta arviointi olisi 
mahdollisimman objektiivista. Vaikutusten kohdentumisen kannalta oleelliset, 
tarkempaa tarkastelua vaativat kohteet on lähtötieto- ja suunnitteluaineiston 
sekä maastokäyntien perusteella määritelty työn aikana asiantuntija-arviona.

Tarkastelualueen laajuudeksi on määritelty noin yhden kilometrin vyöhyke 
hankealueesta. Siltojen ja tunnelin suuaukkojen ja niihin liittyvien muiden tie-
järjestelyjen osalta tarkastelualueeksi on määritelty sen maisematilan alue, 
johon visuaaliset vaikutukset karttatarkastelujen perusteella voivat kohdistua 
eli miltä sektoreilta on odotettavissa muutoksia näkymiin. Myös lähivaikutus-
alueen laajuus vaihtelee maastonmuodoista, maisematiloista ja ympäristön 
luonteesta riippuen kattaen vain aivan tien välittömän lähiympäristön tai ulot-
tuen laajemmalle alueelle.

Käytössä on ollut mm. seuraavaa lähtötietoaineistoa:

valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, paikkatieto-•	
aineisto ja kohdekuvaukset (nk. RKY 2009) (Museovirasto 2010, www.
rky.fi)

muinaisjäännösrekisteri 3/2010 (Museovirasto)•	

Vaajakosken keskusta-alueen täydennysinventointi (Keski-Suomen mu-•	
seo 2008): kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja alueet sekä Keski-
Suomen museon muuta rakennusinventointiaineistoa

Jyväskylän kaupungin voimassa ja vireillä olevat, aluetta koskevat kaavat •	
tausta-aineistoineen

maakuntakaava-aineisto•	

Pohjois-Päijänteen kansallinen kaupunkipuisto – Esiselvitys. Jyväskylän •	
kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta ja Muuramen kunta 18.3.2008

maastotietokanta (Maanmittauslaitos 2010)•	

Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot (11/2010)•	

CORINE-paikkatietoaineisto, OIVA-ympäristötietopalvelu/ympäristöhal-•	
linto

vuoren metsäinen kallio-/moreeniselänne, joka on länsireunaltaan hyvin 
jyrkkäpiirteinen. Muut alueen selänteet ovat matalampia ja loivapiirtei-
sempiä. Alueella on kaksi pienialaista lampea, jotka sijoittuvat välittömästi 
nykyisen tielinjan länsipuolelle. Alueen asutus on pientalovaltaista. Osa 
alueen rakennuksista on suhteellisen iäkkäitä, mutta alueella on myös 
uudisrakentamisalueita. Oman kokonaisuutensa muodostaa Vt 4:n ja Vt 
9:n liittymäalueen ABC-liikennemyymälän liikennemiljöö, joka rajautuu 
Kanavuoren selänteeseen. 

Suunnittelualueen miljöötyypeistä voidaan tehdä seuraavanlainen pelkistys:

asuinalueet (kerrostaloalueet, pientaloalueet)•	

teollisuus-, varasto- ja/tai työpaikka-alueet•	

palveluiden alueet•	

luonnonalueet•	

liikennealueet•	
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Kuva 22. Rakennukset jaoteltuna käyttötarkoituksen mukaan, pelkistys, sekä han-
kealueen eri luonteiset jaksot (1., 2. ja 3., kuvaukset edellä). Rakennuksia kuvaavien 
symbolien kokoa on liioiteltu kartan luettavuuden parantamiseksi. Lähde: Maastotie-
tokanta 11/2010.

Kuva 24. Näkymiä hankealueen pohjoisosasta. Vasemmalla lähimmät asuintalot 
moottoritien pohjoispuolella, oikealla näkymä nykyiseltä moottoritieltä kohti länttä ja 
mahdollista tulevaa tunnelin suuaukkoa.

Kuva 23. Hankealueen pohjoisosan eri luonteiset miljööt, pelkistys.

Kuva 25. Näkymiä hankealueen keskiosasta. Ylhäällä näkymiä Naissaaresta, keskellä 
Vaajanvirralta ja alhaalla Varassaaresta. 

Kuva 26. Hankealueen keskiosan eri luonteiset miljööt, pelkistys. Valtatie 4 on esitetty 
punaisella viivalla. 
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Kuva 27. Näkymiä hankealueen eteläosasta. Ylhäällä Kanavuoren eteläpuolista liiken-
nemiljöötä, alhaalla vasemmalla Kanavuoren jyrkkää rinnealuetta ja alhaalla oikealla 
asutusta nykyisen tien välittömässä läheisyydessä.

Kuva 28. Hankealueen eteläosan eri luonteiset miljööt, pelkistys.

Arvokohteet

Hanke sijoittuu osittain Vaajakosken valtakunnallisesti merkittävän raken-
netun kulttuuriympäristön (nk. RKY 2009, Vaajakosken teollisuusympäristö) 
alueelle (Kuva 29). RKY-alueeseen sisältyy useita Keski-Suomen museon 
inventoinnissa (2008) osoitettuja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja 
alueita, jotka yksittäisinä kohteina ovat paikallisesti arvokkaita ja joiden arvot 
perustuvat esimerkiksi historiallisiin, rakennushistoriallisiin tai maisemallisiin 
tekijöihin sekä merkitykseen osana laajempaa kulttuurihistoriallista kokonai-
suutta (Kuva 30). Vaajakosken teollisuusympäristökokonaisuuteen kuuluvan 
Vaajakosken arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä on tutkittu myös tä-
män vaikutusten arvioinnin yhteydessä pintavaihtoehtojen välittömässä lä-
hiympäristössä sijaitsevien kohteiden osalta.

Hankealueelta tai sen välittömästä lähiympäristöstä ei tunneta muinaisjään-
nöksiä eikä alueella ole arvokkaita maisema-alueita tai perinnemaisemia 
(Museovirasto	 (www.rky.fi,	 muinaisjäännösrekisteri	 3/2010),	 Vaajakosken	
keskusta-alueen täydennysinventointi/Keski-Suomen museo 2008, SYKEn 
aineistot 2010). Ennestään tuntemattomien muinaisjäännöskohteiden löyty-
minen alueelta on kuitenkin mahdollista.

Vaikka alueen arvot eri selvitysten perusteella perustuvat kulttuuri- ja elinkei-
nohistoriaan sekä arvokkaaseen rakennuskantaan, on luonnonympäristöllä 
ollut merkittävä rooli toimintojen sijoittumisessa alueelle. Luonnon- ja kulttuu-
ritekijöiden yhdessä muodostama maisemakokonaisuus on edustava. Alue 
saattaa tulevaisuudessa sisältyä Pohjois-Päijänteen kansalliseen kaupunki-
puistoon, jonka perustaminen on vireillä.

Vaajakosken teollisuusympäristö	(www.rky.fi)	

Kuvaus: Vaajakoski on tuotantorakenteeltaan monipuolisimpia ja arkkitehtuuriltaan 
yhtenäisimpiä osuusliikkeen rakentamia teollisuusalueita Suomessa. Nais- ja Varas-
saaressa sekä rautatieaseman ympäristössä on lukuisia teollisuuslaitoksia, kuten 
SOK:n tulitikku-, makeis-, virvoitusjuoma-, harja- ja puunjalostustehdas sekä saha. 

Naissaaressa ovat alueen vanhimmat teollisuusmiljööt, norjalaisen omistajan Salve-
senin ajalta säilyneet 1870-luvun hirsirakennukset, höyrysahan pajarakennus ja voi-
ma-asema. Vaajakosken teollisuusympäristöjen rakennuttaja on vuodesta 1916 alka-
en ollut SOK. SOK:n suunnittelijoina ovat olleet mm. arkkitehdit Paavo Riihimäki, Erkki 
Huttunen ja Valde Aulanko. Koskessa ovat vesivoimalaitokset Naissaaren molemmin 
puolin. Ne on rakennettu 1920 ja 1942. Funkis-henkinen kerhorakennus ja johtajan 
asunto ovat 1930-luvulta. Samalla vuosikymmenellä on valmistunut naulatehtaan ra-
kennus. Varassaaressa ovat mm. tulitikku- ja kalustetehtaan rakennukset. 

Mantereella, kosken länsirannalla, on rautatieasema 1910-luvulta. Makeistehdas Pan-
dan vanhimmat rakennukset sen lähistöllä ovat 1920-luvulta. 

Teollisuusalueen ympärille rakennettiin virkailijoiden ja työntekijöiden asuma-alueet, 
joista virkailijoiden rakennukset ovat säilyneet. Taajaman halki kulkevan maantien 
varressa ovat SOK:n arkkitehtuurin malliesimerkit Apteekkitalo ja kahvila-ravintolan 
rakennus. 

Historia: Haapakosken Naissaaren ensimmäinen teollisuusrakennus oli 1819 perus-
tettu vesisaha. Haapakosken saha siirtyi 1870-luvulla norjalaiselle liikemiehelle James 
Salvesenille, jonka aikana rakennettiin höyrysaha. Sahalaitos oli pitkään Jyväskylän 
seudun suurimpia työnantajia. 

Suomen osuuskauppojen keskusliitto (SOK) osti 1916 Salvesenilta Haapakosken ky-
län alueet (nimeksi tuli 1920 alkaen Vaajakoski), jotka tarjosivat vesivoiman ja -reitin 
lisäksi hyvät rautatieyhteydet. Vaajakosken kautta rakennettu, pääratoja yhdistävä oi-
korata Jyväskylä-Pieksämäki -osuudelle valmistui 1918. 

Sahateollisuustoiminta laajentui kun SOK alkoi valmistaa laajalle kauppaverkostolleen 
tuotteita Vaajakosken tehtaillaan. 1920-luvulle tultaessa SOK:n alueella toimivat mm. 
tulitikku-, makeis-, virvoitusjuoma-, harja- ja puunjalostustehtaat. Ennen toista maail-
mansotaa Vaajakoskella oli myös margariini- ja naulatehdas. 

Enimmillään SOK työllisti Vaajakoskella noin 2100 henkeä ja vaikutti merkittävästi 
taajaman ja paikkakunnan rakentumiseen. 1970-luvulta alkaen SOK luopui vähitellen 
kaikista Vaajakosken tehtaistaan. Osa tehtaista on jatkanut uusien yrittäjien voimin. 

Vaajakosken kanava on osa Päijänne-Keitele -reittiä. Kanavareitti rakennettiin 1990-
1993.

Kuva 29 (oikealla). Maisemalliseen solmukohtaan sijoittuneen valtakunnallisesti mer-
kittävän rakennetun kulttuuriympäristön (Vaajakosken teollisuusmiljöö) rajaus ja kuva-
us. Kartalla on lisäksi esitetty lähialueen tiedossa olevat muinaisjäännökset. Lähde: 
rajaus Museovirasto, paikkatietoaineisto 3 / 2010, teksti www.rky.fi / 2010.
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Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö  
(RKY 2009 / VAT)

Vaajakosken teollisuusympäristö•	

Vaajakosken täydennysinventointi (Keski-Suomen museo, 2008)
1. Hutunki; entinen SOK:n puutavaravarasto
2. Entinen SOK:n rakennuspuusepäntehdas
3. Sammallahden vanha muuntoasema
4. Entinen SOK:n saha
5. Entinen Suokopan-lastulevytehdas
6. Poikalianmäen mestariasunnot
7. Entinen SOK:n kalustotehdas
8. Liekkilä
9. SOK:n isännöitsijän asunto; Talo 22
10. Kalustekartano, entinen SOK:N kirjapaino
11. Entinen SOK:n hallintorakennus
12. Vaajakosken teollisuustalo ent. SOK:n naulatehdas
13. Vaajakosken makeistehdas
14. Vaajakoskentie 127, Vaajakosken kerroskoti Oy
15. Vaajakoskentie 125
16. Vaajakoskentie 123
17. Haapatie 5
18. Niitynpääntie tyyppitaloalue (alue)
19. Uittotien pientaloalue (alue)
20. Hupeli 100 ulkorakennuksineen
21. Hupelin vanha kauppa
22. Eerolan torppa
23. Entinen SOK:n tulitikkutehdas ja höyrykonehuone
24. Vaajakosken asemarakennukset
25. Lepolanmäen entinen julkisten palvelujen keskus

Muita arvokkaita ja vaalittavia miljöitä valtatien lähialueella 
(alueet sisältävät myös yksittäisiä arvorakennuksia)
26.  Naissaaren teollisuusympäristö (alue)
27.  Siperianpolun asuntoalue (alue)

Kuva 30. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ja rakennuksia 
Vaajakosken valtakunnallisesti arvokkaalla alueella (RKY 2009) ja sen lähivaikutus-
alueella.

Vaajakosken teollisuusympäristön valtakunnallisesti arvokas osa on rajattu pu-
naisella katkoviivalla.  Numeroidut kohteet ovat valikoima yksittäisiä arvoraken-
nuksia tai –miljöitä. Kuvan kohteet 1-25 ovat Keski-Suomen Museon tekemästä 
Vaajakosken täydennysinventoinnista vuodelta 2008. Tätä aikaisemmin Vaaja-
koskella on tehty rakennusinventointeja vuosina vuosina 1982, 1992, ja 1995-
1996.  Alueet 26 -27 ovat RKY 2009 -alueen sisällä olevia ja tiesunnittelussa huo-
mioon otettavia kultuurihistoriallisesti merkittäviä miljöökokonaisuuksia, joihin 
sisältyy myös kultuuurihistoriallisesti arvokkaita yksittäisiä rakennuksia.

Valtatie Vaajakosken arvokkaassa teollisuusympäristössä

Vaajakosken teollisuushistoria alkoi 1800-luvulla koskien partaalla Naissaa-
ressa ja Varassaaressa ja kehittyi myöhemmin erityisesti radan varressa. 
Vaajakosken teollisen rakennusperinnön merkittävimmät vuosikymmenet liit-
tyvät 1800-luvun sahateollisuuteen sekä 1900-luvulla erityisesti SOK:n aika-
kauteen. Alueen merkittävin kulttuuriperintöarvo liittyy teollisen yhdyskunnan 
pitkään historiaan kaikkine rakennetussa ympäristössä näkyvine ilmiöineen. 
Vaajakosken teollisuusyhdyskunnan rakennetulle kulttuuriympäristölle on 
ominaista ajallisten kerrostumien näkyminen laajalla alueella, rakennustekni-
nen ja arkkitehtoninen monimuotoisuus sekä käyttötarkoitusten moninaisuus 
tuotantorakennuksista asuntorakentamiseen.  

Valtatiesuunnittelun kannalta keskeisimpiä, häiriöherkimpiä ja kulttuurihistori-
allisesti merkittävimpiä Vaajakosken teollisuusympäristön osia ovat teollisuus-
ympäristön vanhimmat osat Naissaari ja Varassaari lähivaikutusalueineen. 
Alkuperäisen historiallisen teollisuusympäristön hahmottamista vaikeuttaa 
itä-länsisuuntainen, nykyisin korkealla penkalla kulkeva valtatie 4.

Vaajakosken arvokas teollisuusympäristö sisältyy vain osittain valtakunnalli-
sesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) rajaukseen. Ra-
jauksen ulkopuolelle on jätetty samaan kokonaisuuteen kuuluvia osia, joilla 
on arvoa osana alueen teollisuushistoriaa ja yhdyskunnan kehitystä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi tehtaiden asuntoalueet, joita syntyi jo Salvesenin sahan ai-
kana mm. Hupeliin ja nykyisen keskustan alueelle. SOK:n aikaista korkea-
tasoista asuntoarkkitehtuuria on eri tyyleissään ja muodoissaan eri puolilla 
Vaajakoskea.

Varassaari on nykytilanteessa jäänyt toiminnallisesti hieman erilleen muusta 
Vaajakosken taajamasta, sillä se jää nykyisen valtatien eteläpuolelle mutkik-
kaiden kulkuyhteyksien päähän.  Teollisuusalueella on edelleen yritystoimin-
taa. Saaressa on myös muutamia asuntoja, harrastustiloja ja venesatama. 
Alueen yleisilme ja rakennusten kunto vaihtelevat hyvässä hoidossa olevasta 
rapistuviin ja raunioihin. Teollisen toiminnan aikana saari oli monin paikoin 
miltei paljas, mutta nyt käyttämättömät alueet ovat metsittyneet ja alueella on 
korkeaa puustoa. Luonnonkauniin Saunalahden pohjoisrannalla on puistoark-
kitehtuurin jäänteitä. Varassaaressa ja sen lähivaikutusalueella huomionar-
voisia kulttuuriympäristön osia ovat:

1800- ja 1900-luvun tiiliarkkitehtuuria edustava näyttävä teollisuusraken-•	
nusten kokonaisuus (tulitikkutehdas, puunjalostus/kalustotehdas, voi-
mala, tiilipiippu, muuta rakennuskantaa joka osittain myös 1900-lukua 
vanhempaa). Kokonaisuus on erittäin monimuotoinen: klassista teolli-
suustiiliarkkitehtuuria edustavien rakennusten lisäksi joukossa on eri ai-
kaisia hirsi- ja puurakennuksia ja jopa uusbarokista arkkitehtuuriaiheita 
saaneita yksityiskohtia. (Kuva 31, nro 1) 

Poikalanmäen 1920-luvun klassismia edustavat virkailijoiden asuintalot •	
mäellä (mestariasunnot). Taloja on jäljellä kolme. Paikalle nimen antanut, 
mäen alla oleva vanhempi asuntolatyyppinen rakennus on purettu. (Kuva 
31, nro 12) 

Saunalahden rannalla nykyisin kokous- ja kerhotilana toimiva Liekkilä, •	
jonka ulkoarkkitehtuurissa on mm. 1920-luvun klassismin piirteitä mutta 
joka saattaa olla alun perin vanhempikin. Rakennuksen käyttötarkoituk-
set ovat vaihtuneet moneen otteeseen. Pihapiirissä rannan tuntumassa 
on alun perin klapiverstaana toiminut rakennus (Kuva 31, nro 7)

Saunalahden pohjoisrannalla on 1920-luvun arkkitehtuuria edustava •	
isännöitsijän asuintalo. Rantaviivassa olevat hopeapajurivistöt ja muut 
puukujanteiden jäänteet kertovat Vaajakosken pohjoisempiin osiin liitty-
neestä puistoarkkitehtuurista. (Kuva 31, nro 8)

Vaajanvirran itärannalla on Siperianpolun asuntoalue, jonka rannanpuo-•	
leisessa rivistössä on erittäin edustavia 1900-luvun ensimmäisen puo-
liskon asuntoarkkitehtuurikohteita. Näistä yksi edustaa funktionalismia ja 
loput myöhempää jälleenrakennuskauden puuarkkitehtuuria. (Kuva 31, 
nro 9)

Varassaaren ja valtatierakentamisen lähivaikutusalueella on rakennetusta 
ympäristöstä kadonnut tai katoamassa teolliseen historiaan liittyviä rakennuk-
sia ja rakenteita. Vertailu on tehty suurpiirteisesti kuvan 30 aineiston ja maas-
tohavaintojen avulla.

Saaren aivan eteläkärjessä sijainnut 1800-luvulta peräisin oleva saha ja •	
sen rakenteet. Saharakennus ja siihen liittyneet rantarakenteet on puret-
tu. Sahaan liittyviä, erittäin vaarallisessa kunnossa olevia tiiliraunioita on 
jäljellä saaren eteläosissa (Kuva 31, nro 6). Samoin on maastossa, osin 
jo metsittyneenä, havaittavissa sahaan liittyneiden ja puutavaraa sahalta 
teollisuuslaitoksille kuljettaneiden teollisuusratojen jäänteitä sekä Sam-
mallahden suuntaan johtaneen sillan rauniot (Kuva 31, nro 4)

Poikalanmäen purettu asuntolarakennus Tikkutehtaantien länsipuolella •	
(Kuva 31, nro 12)

Liekkilän ja teollisuusalueen välisen mäen rakennuskanta on purettu •	
enimmäkseen. Karttatarkastelun pohjalta näistä osa on ollut ulkoraken-
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nuksia tai vastaavia sekä mahdollisesti myös lautataapeleita. Mäen yli 
alun perin johtaneet kaksi tieyhteyttä ovat jäljellä vain osittain.

Haapaniementien ja rannan välistä on purettu rakennuskantaa, samoin •	
Liekkilän vastapäiseltä valtatien puoleiselta rannalta.

Saunalahden pohjoisrannalla on vielä havaittavissa puistoarkkitehtuurin •	
rippeitä, mutta enimmäkseen puistoelementit ovat hävinneet. Valtatien 
toisella puolella puistoa on jäljellä.

Naissaaren miljööseen kuuluu nykyisin kaksi vesivoimalaitosta, kanava, sil-
toja, venesatama sekä julkisia ja yksityisiä palveluja pysäköintialueineen. Ra-
kennuskantaan kuuluu voimalaitos- ja teollisuusrakennuksia sekä sahakau-
den aikaista 1800-luvun puuarkkitehtuuria. Naissaari on kokonaisuudessaan 
aktiivisessa käytössä. Myös ulkoympäristö on hoidettua. Voimalaitokset ovat 
tärkeitä rakennetun maiseman kohokohtia. Valtatietä lähinnä oleva, nykyi-
nen Design-puodin rakennus sijoittuu tiehen ja penkereisiin nähden ahtaasti. 
1800-luvun lopun puutalot (mm. kahvila ja päiväkoti) ovat kauempana tiestä 
ja myös korkeammalla. Saaren pohjoispää komeine funkistaloineen ja teol-
lisuusmaisemineen jää valtatiehen nähden omaan rauhaansa. Saaren ete-
läkärjessä on venesatama ja sieltä avautuu hieno maisema Vaajanvirralle, 
mutta valtatien penkereet erottavat alueen muusta saaresta. Naissaaressa ja 
sen lähivaikutusalueella huomionarvoisia kulttuuriympäristön osia ovat

Voimalaitos-, kanava- ja teollisuusarkkitehtuurin kokonaisuus (Kuva 31, •	
numerot 15 ja 16)

1800-luvun puu- ja 1900-luvun alun funktionalistisen arkkitehtuurin muo-•	
dostama puistomainen kokonaisuus (Kuva 31, numero 17)

Venesatama vesistömaisemineen (Kuva 31, numero 14)•	

Naissaarta vastapäätä Vaajanvirran toisella puolella oleva puistoalue on •	
Naissaaren maisemallista lähivaikutusaluetta. (Kuva 31, numero 14). 
Alun perin kokonaisuuteen ovat kuuluneet myös valtatien ja penkereiden 
eteläpuolelle erilleen jääneet Saunalahden rannat.

Rautatiehen liittyvät teollisuusalueet (Kuva 31, numerot 19, 20, 22) ovat 
historialtaan enimmäkseen SOK:n vuonna 1916 alkanutta aikakautta, mutta 
varhaisempiakin aikakerroksia rakennetussa ympäristössä on. 1910-luvulla 
rakennettua asemaympäristöä on radan molemmin puolin. Kuuluisimmat suu-
ret SOK:n rakennuttamat funktionalistiset tehdasrakennukset ovat radan poh-
joispuolella. Aivan nykyisen valtatien varressa on muutamia tiesuunnittelun 
kannalta huomionarvoista rakennuksia. Valtatielle parhaiten näkyvä rakennus 
on entinen SOK:n hallintorakennus, joka edustaa 1950-luvun toimistoarkki-
tehtuuria. Sen lähellä oleva, tiepenkereiden katveeseen jäänyt ns. Kaluste-
kartanon rakennus on Salvesenin sahan 1800-1900-lukujen taitteessa raken-
nuttama talli ja navetta. SOK:n aikana siinä toimi harjatehdas. Valtatien ja 
radan kulmassa on vanha valkoinen puurakennus pihapiireineen. Varassaa-

ren länsipuolella oleva pääosin SOK:n aikainen Sammallahden teollisuusalue 
on rakentunut 1950- ja 60-luvuilla.

1. Teollisuusarkkitehtuurin kokonaisuus (1800-ja 1900-luku)
2. Poikalanmäen mestariasunnot (1920-luku)
3. Niemi, joka alun perin ilmeisesti saari
4. Silta- ja pengerraunioita 
5. Venesatama
6. Sahan rauniot (romahtaneita rakenteita)
7. Liekkilä ja klapivarasto (1800- ja 1900-luku)
8. Isännöitsijän talo (1910-luvun loppu ja puistoarkkitehtuuria)
9. Siperianpolun asuintalot (1930-luku ja jälleenrakennuskausi)
10. Silta (uudehko)
11. Silta (vanha)
12. Poikalanmäen puretun asuinrakennuksen paikka
13. Purettujen rakennusten tai rakennelmien paikka mäellä
14. Venesatama
15. Kanava ja voimalaitokset
16. Design-puodin alue
17. 1800-luvun puurakentamista ja 1900-luvun funkisarkkitehtuuria
18. Puisto
19. Toimisto- ja teollisuus- ja rautatierakentamista (1800- ja 1900-luku)
20. Teollisuus- ja rautatiearkkitehtuuria (enimmäkseen 1900-luku)
21. Vaajakosken keskusta
22. Sammallahden teollisuusalue (enimmäkseen 1950- ja 60-luku)
23. Niitynpäätien asuntoalue (jälleenrakennuskausi)
24. Hupelin asuntoalue (1800- ja 1900-luku)
25. Entistä teollisuusaluetta liittyen Varassaareen

Rakennetun kulttuuriympäristön maisemavauriot (sahakuvio)

A. Kaivetut alueet
B. Valtatien penkereet
C. Romahtaneet sahan rakenteet

Kuva 31. Kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia miljöötyyppejä valtakunnallisesti merkit-
tävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella ja sen lähialueella.

Kuva 32. Vaajakosken teollista historiaa valaisevia karttoja ja valokuva. 

Vasemmalla ylhäällä Vaajakosken pitäjänkartta vuodelta 1936 (Lähde: Pohjois-Päijän-
teen kansallinen kaupunkipuisto. Esiselvitys 2008. Alkuperäinen lähde Keski-Suomen 
maanmittaustoimisto). Oikeanpuolisessa kartassa Varassaari 1950-60-luvulla (Läh-
de: Jyväskylän kaupunki). Ilmavalokuvassa Vaajanvirta ja Varassaari 1940-50-luvulla 
(Lähde: Pohjois-Päijänteen kansallinen kaupunkipuisto. Esiselvitys 2008.  Alkuperäi-
nen lähde Jyväskylän maakunta-arkisto).
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7.5.3 Vaikutukset

7.5.3.1 VE2 (pintavaihtoehto)

Vaihtoehdon kuvaus maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuuriympäristön 
näkökulmasta

Jyväskylästä päin tultaessa ensimmäinen maisemaa muuttava kookas tiera-
kenne on Haapalahden eritasoliittymä. Valtatie erkanee nykyisestä linjastaan 
Sammallahden teollisuusalueella, Varassaaren kohdalla.  Valtatie alittaa Haa-
paniementien, ylittää vesistön sillalla ja sukeltaa leikkauksessa Varassaaren 
rinteeseen välittömästi saaren korkeimmalla kohdalla olevien Poikalanmäen 
asuintalojen pohjoispuolella. Varassaaren itäpuolella tie ylittää Vaajanvirran 
sillalla nykyisten voimajohtojen pohjoispuolella. Sillan korkeus vedenpinnasta 
on veneväylän kohdalla noin 8,5 metriä. Hupelin alueella uusi tie sijaitsee 
asuinalueen itäosan kautta kulkevassa uudessa maastokäytävässä ja yhdis-
tyy nykyisen tien maastokäytävään Kanavuoren eteläosassa. Kanavuoren 
eteläpuolella on uusi eritasoliittymä. Liittymäalueen ympäristössä on joitakin 
uusia tieyhteyksiä. Nykyinen Naissaaren kautta kulkeva valtatie (Vaajakosken-
tie) jää valtatien rinnakkaistieksi ja myös erikoiskuljetusten reitiksi. Paikallisen 
katuverkon merkittävimpiä järjestelyjä ovat Varassaaren ajoneuvoliikenteen 
järjestäminen lännestä Haapaniementieltä, Tikkutehtaantien korvaava kevy-
en liikenteen uusi yhteys ja silta valtatien yli Varassaaressa, Hupelintien silta 
sekä Haapalahden ja Kanavuoren eritasoliittymiin liittyvät katujärjestelyt.

Vaikutukset

Vaihtoehto VE 2 muuttaa maisemaa, kaupunkikuvaa, alueen toiminnallista 
rakennetta ja siten myös kulttuuriympäristöä koko linjauksen alueella. Uuden 
tielinjan estevaikutus on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti suuri. Itse tie-
linjan lisäksi suurimpia muutoksia ovat Haapalahden eritasoliittymän kook-
kaat, nykyisen ratapenkan yläpuolelle nousevat tierakenteet, Varassaaren 
uudet sillat ja maastonmuotoilu sekä Hupelin alueen ja Vt 9:n liittymäalueen 
järjestelyt. Pisimpiä näkymiä ympäristöstä kohti uutta tietä avautuu vesistöjen 
avoimien maisematilojen kautta. Kaupunkikuvaan  ja maisemaan vaikuttavia 
meluesteitä on koko hankealueella. Kokonaisuutena tarkasteltuna Vaajakos-
ken RKY-kohde on kuitenkin maisemalliseen ja liikenteelliseen solmukohtaan 
sijoittunut teollisuusympäristö, joka kestää pienipiirteisiä tai herkkiä kohteita 
paremmin muutoksia ja kookkaita liikennejärjestelyitä.

Haapalahden alueella hankealueen pohjoisosassa uuden eritasoliittymän 
rakenteet ovat kookkaita ja erottuvat selvästi alueen maisemakuvassa. Ra-
kenteet nousevat kuitenkin vain hieman nykyisen sillan tasoa ylemmäksi. Eri-
tasoliittymän rakenteet ovat noin 2,5 metriä nykyisen ratapenkan yläpuolella, 
ja näkyvät siten kaukomaisemassa ainakin vesiltä ja Haapaniemen suunnas-
ta katsottuna. Liittymäalue ei juurikaan laajene nykyisestä, lukuun ottamatta 
koillisen rampin vaatimaa joutomaalle tulevaa viistettä. Kapean kannaksen 
kohdalla tiealue levenee, avoin vesipinta tien pohjoispuolisessa pohjukas-
sa vähenee ja alueen luonne muuttuu nykyistä rakennetummaksi. Niitynpe-
räntien eteläisin asuinrakennus jää uusien tielinjausten alle ja se joudutaan 

purkamaan ja säilyvän asuinalueen rajautuminen muuttuu. Vaajakosken kes-
kustaan johtavat uudet yhteydet sijaitsevat lähellä rataa, nykyistä tietä ete-
lämpänä, jolloin etäisyys Vaajakosken taajaman nykyiseen reunaan kasvaa ja 
häiriövaikutus pienenee. Uusi tielinja halkaisee 1950-60 -luvulla rakentuneen 
yhtenäisen Sammallahden teollisuusalueen kahteen osaan. Paikalla ei kui-
tenkaan ole rakennuksia eikä ympäristöltään herkkiä kohtia.

Varassaaressa ja muualla hankealueen keskiosassa laaja-alaisimmat maise-
mavaikutukset syntyvät uusista silloista ja meluesteistä. Silloista kookkain on 
Vaajanvirran ylittävä Haapakosken silta Varassaaren itäpuolella, missä vene-
väylän alikulkukorkeus on 8,0 m. Sillalla ei ole välittömiä vaikutuksia raken-
nettuun ympäristöön, ja sen maastollinen sijainti on siinä määrin luonteva, 
että se on hyvällä silta-arkkitehtuurilla sopeutettavissa maisemakuvaan. Va-
rassaaren uuden läntisen vesistösillan, Varaslahden sillan alikulkukorkeus on 
3-4 m, ja sen rakenteisiin kuuluvat meluseinät muuttavat erityisesti Poikalan-
mäen talojen maisemaa.

Varaslahden vesistösillan länsipäässä on valtatien yli kulkeva Haapaniemen-
tien silta. Tämän vesistöön rajoittuvat penkereet asettavat haasteita maise-
masuunnittelulle, erityisesti Varassaaren läntisten rantojen mahdollisen vir-
kistyskäytön ja Poikalanmäen asuinkorttelista avautuvien näkymien kannalta. 
Haapaniementieltä lähtevän uuden Varassaaren kokoojakadun vesistösillan 
maisemavaikutus on vähäinen, sillä paikalla on ilmeisesti vanhastaankin ollut 
silta, ja siltarakenne voi sijaita matalalla vedenpintaan nähden.

Uudella tielinjalla on merkittäviä kaupunkirakenteellisia ja -kuvallisia vaiku-
tuksia. Uusi tielinja muuttaa merkittävästi alueen toiminnallista ja historiallista 
rakennetta, sillä sen estevaikutus on monessa mielessä suuri. Kulkuyhteydet 
ja visuaaliset yhteydet muuttuvat. Kulttuuriympäristön kannalta kriittisin kohta 
VE 2:ssa on tässä suhteessa Varassaari, joka on tärkeä ja olennainen osa 
Vaajakosken valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 
Jo nykytilanteessa nykyinen, korkeilla penkereillä kulkeva valtatie halkaisee 
niin visuaalisesti kuin toiminnallisestikin Vaajakosken koskien rannoille syn-
tyneen teollisuusympäristökokonaisuuden. Uusi tielinjaus (VE 2) halkaisee 
jo nykyisellään muusta Vaajakosken miljöökokonaisuudesta erilleen jääneen 
Varassaaren edelleen kahteen osaan. Tien jakavasta vaikutuksesta huolimat-
ta kevyen liikenteen kulkuyhteydet pohjoisesta ovat järjestettävissä valtatien 
ylittävällä sillalla sekä rantojen kautta valtatien ali (ainakin Liekkilän puolella). 
Varassaaren ajoneuvoliikenteen yhteys jää toiminnallis-historiallisesta näkö-
kulmasta hieman takaperoiseksi ja Varassaaren länsirannalla maastoon han-
kalasti sovitettavaksi, joskaan mitään korvaamattomia kulttuurihistoriallisia 
arvoja ei voi arvioida täällä tuhoutuvan, koska ajatellun uuden kokoojakadun 
alue oli vielä puoli vuosisataa sitten sahan lautatarha-aluetta.

Uudessa tilanteessa, kun nykyinen valtatie on muuttunut vain paikallista ja 
seudullista liikennettä ja erikoiskuljetuksia palvelevaksi rinnakkaistieksi, saat-
taisi olla mahdollista kehittää Vaajakosken tieympäristöä nykyistä katumai-
semmaksi ja siten nykytilannetta paremmin liittää Varassaaren pohjoispää 
osaksi Vaajakosken kulttuurihistoriallisesti arvokasta muuta miljöökokonai-

suutta (liittymät, tien tasauksen alentaminen, alikulkuaukkojen suurentami-
nen jne.). Merkittäviä yksityiskohtia tässä mielessä ovat kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimintoja nykyisin palveleva Liekkilä ja sen läheinen Saunalahti, joka on 
aikanaan palvellut teollisuusyhdyskunnan talviurheilu- ja virkistysalueena ja 
jonka rannalla on kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa ja jääntei-
tä alueen aiemmasta puistoarkkitehtuurista.

Hupelin alueella hankealueen eteläosassa uusi valtatie kulkee Hupelinlam-
melle saakka uudessa maastokäytävässä. Uuden valtatien linjaus  muuttaa 
asuntoalueiden toiminnallista rakennetta ja sen meluesteet lähimaisemaa. 
Vaajanvirran itäpuolella tie kulkee kumpareiden välisessä notkelmassa. Hu-
pelintien alueella tie halkaisee vanhaa perua olevan, osin Salvesenin sahan 
aikana syntyneen ja Vaajakosken teollisuusyhdyskuntaan liittyvän Hupelin 
asutusrakenteen. Muutamia rakennuksia joudutaan purkamaan, ja asun-
toalueiden rajautuminen muuttuu. Hupelintie ylittää valtatien siltana.  Tästä 
kaakkoon jatkettaessa tie kulkee Hupelinlammen koillisosan yli. Tien pen-
kereet pienentävät Hupelinlammen vesipinta-alaa merkittävästi ja muuttavat 
maisemakuvaa luonnonmukaisesta rakennetuksi. Uusi tie liittyy nykyisen tien 
kanssa samaan maastokäytävään Hupelinlammen eteläpuolella. Laurinnie-
mentien pohjoispuolella oleva asuntoalue pienenee ja joitakin rakennuksia 
joudutaan purkamaan.

Vt 9:n liittymäalueella VE 2:n toteuttaminen edellyttää eritasoliittymän ja uusi-
en tieyhteyksien rakentamista. Uudet yhteydet sijoittuvat nykyistä liikenneym-
päristöä rajaaville metsäisille luonnonalueille, missä tierakenteita joudutaan 
osin maastonmuotojen vuoksi pengertämään. ABC-liikenneaseman ja sen 
eteläpuolisten pientalojen väliin tuleva uusi yhteys Vt 9:lle muuttaa erityisesti 
Varikkotien länsipuolisen asuinalueen rajautumista sekä heikentää asuinym-
päristön kaupunkikuvaa. Kuivalammen vesipinta-ala vähenee tiealueen le-
ventyessä.

Vaikutukset arvokohteisiin

VE 2 aiheuttaa välittömiä ja välillisiä vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympä-
ristöön ja sen yksityiskohtiin. Välittömiä vaikutuksia ovat rakennukset, jotka 
joudutaan tien alta purkamaan. Näitä käsitellään toisaalla tässä YVA-selos-
tuksessa. Vaikutuksia Varassaaren miljööseen osana Vaajakosken valtakun-
nallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä on kuvattu edellisessä 
kappaleessa. Tässä kappaleessa arvioidaan VE 2:n välittömiä vaikutuksia 
valtakunnallisesti arvokkaan alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luoki-
teltuihin yksittäisiin rakennuksiin ja niiden lähiympäristöön sekä tärkeimpiin 
paikallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöi-
hin.

Sammallahden teollisuusalue:•	  Alueen teollinen historia alkaa 1920-
luvulta, mutta nykyinen, SOK:n rakennuttama rakennuskanta edustaa 
sotien jälkeistä, 1950- ja 1960-lukujen teollisuusarkkitehtuuria (mm. ark-
kitehdit Armas ja Pauli Lehtinen). Merkittävimpiä suuria rakennuksia ovat 
Hutunki (ent. puutavaravarasto, nyk. palloiluhalli), entinen SOK:n raken-
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nus-puusepäntehdas ja entinen Sokoplan-lastulevytehdas. Sammallah-
den rakennuskanta on mittakaavaltaan suurta ja luonteeltaan teollista, 
minkä vuoksi yksittäisten rakennusten muutoksensietokyky on suuri pai-
kallisista kulttuurihistoriallisista arvoista ja alueen yhtenäisestä historiasta 
huolimatta. VE 2 halkaisee syntyhistorialtaan yhtenäisen Sammallahden 
teollisuusalueen kahteen osaan sekä toiminnallisesti että maisemallisesti, 
mutta rakennuksia ei jouduta purkamaan.

Poikalanmäen mestariasunnot: •	 Valtakunnallisesti arvokkaalla alueella 
VE 2 aiheuttaa välittömiä vaikutuksia SOK:n rakennuttamalle Poikalan-
mäen kolmelle, 1920-luvun klassismia ja asuntoarkkitehtuuria edusta-
valle asuintalolle (arkkitehti Aarne Sarvela). Niiden kulkuyhteydet, vesis-
tön yli avautuvat näkymät ja pohjoisimman talon pihapiirin rajautuminen 
muuttuvat. Pohjoisimman talon pihapiiristä joudutaan purkamaan yksi 
ulkorakennus ja tonttia jonkin verran pienentämään pohjoispuolelle tule-
van maastoleikkauksen takia. Poikalanmäen talojen pihapiireille aiheutuu 
merkittävä maisemahaitta useita metrejä korkeista meluseinistä aivan 
tonttien rajoilla. Tielinjan kohdalla mäen alla on aikoinaan ollut raken-
nusryhmän vanhin asuntolatyyppinen rakennus Poikala, josta paikka on 
saanut nimensä, mutta tämä on purettu jo aiemmin. Näkymät Varassaa-
ren länsipuolisen salmen ja Poikalanmäen pihojen suunnasta muuttuvat 
uuden, vedenpinnasta yli 8 metrin korkeudelle nousevan uuden sillan joh-
dosta. Myös vastarannalla rannan suuntainen Haapaniementie korote-
taan suoraan vedestä nousevalle penkalle, jonka jälkeen se ylittää uuden 
valtatien sillalla. Varassaaren länsirinne on puustoinen, mikä vähentää 
vaikutuksia näkymiin siitä suunnasta katsottuna.

Niitynpääntien tyyppitaloalue:•	  Alue on SOK:n toimihenkilöilleen 1940-
50-luvulla rakennuttama omakotialue, joka edustaa tyypillistä jälleenra-
kennuskauden pientaloarkkitehtuuria ja on kulttuurihistorialliselta arvol-
taan paikallinen. VE 2:n tie- ja melusuojausrakenteiden takia eteläisin 
omakotitalo joudutaan purkamaan ja meluntorjuntarakenteet muuttavat 
Niitynpääntien lähimaisemaa muutoinkin. Purettava rakennus poikkeaa 
tyyliltään muusta, hyvin yhtenäisestä aluekokonaisuudesta. Se on muita 
rakennuksia uudempi eikä ole olennainen osa kulttuurihistoriallisesti ar-
vokasta jälleenrakennuskauden kokonaisuutta (Kuva 33).

Hupelin asutus:•	  Alueen asutus on vanhaa ja liittyy osittain Salvesenin 
sahan aikaiseen 1800-luvun ja 1900-luvun alun teollisuushistoriaan, jol-
loin työväelle rakennettiin asuntoja myös tiiviin teollisuusyhdyskunnan 
ulkopuolelle. Tien takia yksittäisiä rakennuksia joudutaan purkamaan. 
Valtatie, sen meluntorjuntarakenteet ja Hupelintien silta muuttavat asun-
toalueiden kaupunkikuvaa ja lähimaisemaa.

Kuva 34. VE 2:n vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäris-
tön alueella Varassaaren kohdalla.

Kuva 36. Valtatien poikkileikkaus Varassaaressa Poikalanmäen mestariasuntojen 
kohdalla, missä tie kulkee leikkauksessa. Asuintalojen pihat joudutaan suojaamaan 
melulta korkein meluseinin. Syksyllä 2010 otetun valokuvan etualalla oleva ulkoraken-
nus joudutaan purkamaan.

Kuva 35. Vaajanvirran silta: Virtuaalimallinnus uudesta sillasta ja valokuva nykytilan-
teesta (syksy 2010). Näkymä vesialueelta lounaasta kohti Varassaaren uutta siltaa, 
taustalla Naissaari.

Kuva 33. Niitynpääntien tyyppitaloalue. Vasemmalla yleisnäkymä alueelta, oikealla 
purettava rakennus, joka poikkeaa iältään ja tyypiltään aluekokonaisuuden muusta 
rakennuskannasta.



Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus40

7.5.3.2 VE 0++ (nykyisen tien parantaminen)

Vaihtoehdon kuvaus maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuuriympäristön 
näkökulmasta

Valtatie sijaitsee merkittävästi parannettuna nykyisessä Vaajakoskentien 
maastokäytävässä ja rinnakkaistie sen pohjois- ja itäpuolella. Jyväskylän 
suunnasta saavuttaessa hankevaihtoehtoon liittyvä ensimmäinen kookas tie-
rakenne on Haapalahden eritasoliittymä. Nykyisestä linjauksestaan valtatie 
poikkeaa Sammallahden teollisuusalueen pohjoispuolella, missä se ohittaa 
Vaajakosken nykyisen kiertoliittymän sen eteläpuolelta osapuilleen samalla 
korkeustasolla. Valtatie palaa nykyiseen maastokäytäväänsä Varassaaren 
pohjoispuolella. Naissaaressa ja sen molemmin puolin olevien salmien koh-
dalla VE 0++ ja sen rinnakkaistie kulkevat siltarakenteena. Vaajanvirran ve-
neväylän alikulkukorkeus on noin 8.5 m, minkä vuoksi teiden tasaus nousee 
nykyiseen verrattuna myös Naissaaressa. Valtatien nykyiset pengerrakenteet 
puretaan ja tiet nostetaan pilarien kannattelemille silloille. Hupelin alueella 
uusi tie sijaitsee välittömästi nykyisen linjauksen länsipuolella, ja nykyinen tie 
toimii rinnakkaistienä. Kanavuoren eteläpuolella Vt 4:n ja Vt 9:n liittymäalu-
eella on eritasoliittymä, sekä nykyisille liikennealueita ympäröiville luonnon-
alueille sijoittuvia uusia tieyhteyksiä. Paikalliseen katuverkkoon liittyviä mer-
kittävimpiä järjestelyjä VE 0++:ssa ovat radan ja Haapaniementien alueen 
järjestelyt, Naissaaren kulkuyhteys, Haapaniementiehen liittyvät kokoojaka-
dut Konttistentielle ja Varassaaren Tikkutehtaantielle sekä etelässä Siperian-
polun, Hupelintien ja Vt 9:n risteysalueeseen liittyvät tiejärjestelyt.

Vaikutukset

Vaihtoehto VE 0++ muuttaa maisemaa, kaupunkikuvaa ja alueen toiminnallis-
ta rakennetta koko linjauksen alueella. Vaikutuksia syntyy uusista silta- ja liitty-
mäjärjestelyistä, nykyisten pengerrakenteiden poistamisesta, poikkeamisesta 
nykyisestä linjauksesta sekä nykyiseen katuverkkoon liittyvistä järjestelyistä 
sekä meluesteistä. Kauempaa tarkasteltaessa näkymiä ympäristöstä kohti 
tielinjaa avautuu vesistöjen yli: merkittävimpiä muutoksia ovat nykyisen rata-
penkan yläpuolelle nousevat Haapalahden eritasoliittymän uudet, kookkaat 
tierakenteet ja Naissaaren korkeat sillat.  Muilta osin etäämmälle ulottuvat 
maisemavaikutukset ovat melko vähäisiä. Kaupunkiympäristön toiminnallista 
ja historiallista rakennetta vaihtoehto muuttaa kohtuullisen vähän. Valtatien 
ja rinnakkaistien visuaalinen estevaikutus on suuri ja joidenkin alueiden kul-
kuyhteydet muuttuvat nykytilanteeseen nähden takaperoisemmiksi. Kokonai-
suutena tarkasteltuna Vaajakosken RKY-kohde on kuitenkin maisemalliseen 
ja liikenteelliseen solmukohtaan sijoittunut teollisuusympäristö, joka kestää 
pienipiirteisiä tai herkkiä kohteita paremmin muutoksia ja kookkaita liikenne-
järjestelyitä.

Haapalahden alueella uuden eritasoliittymän rakenteet ovat kookkaita ja erot-
tuvat selvästi alueen maisemakuvassa. Rakenteet nousevat kuitenkin vain 
hieman nykyisen sillan tasoa ylemmäksi. Eritasoliittymän rakenteet ovat noin 
2,5 metriä nykyisen ratapenkan yläpuolella, ja näkyvät siten kaukomaise-

massa ainakin vesiltä ja Haapaniemen suunnasta katsottuna. Liittymäalue 
ei juurikaan laajene nykyisestä, lukuun ottamatta koillisen rampin vaatimaa 
joutomaalle tulevaa viistettä. Kapean kannaksen kohdalla tiealue levenee, 
avoin vesipinta tien pohjoispuolisessa pohjukassa vähenee ja alueen luonne 
muuttuu nykyistä rakennetummaksi. Niitynperäntien eteläisin asuinrakennus 
jää uusien tielinjausten alle ja se joudutaan purkamaan, ja nykyisen asuinalu-
een rajautuminen muuttuu.  

Vaajakosken keskustaan johtavat uudet yhteydet sijoittuvat nykyisen tien 
maastokäytävään, jolloin Vaajakosken taajaman rajautuminen tiealueeseen 
säilyy entisellään. Uusi Vt 4:n tielinjaus poikkeaa nykyisestä maastokäytä-
västä Vaajakosken nykyisen kiertoliittymäalueen eteläpuolella, missä uusi lin-
jaus sijoittuu rakentamattomalle alueelle Sammallahden teollisuusalueen ja 
nykyisten liikennealueiden väliin. Rata ja Haapaniementie kulkevat valtatien 
ja rinnakkaistien ali. Tällä kohdin Vt 4:n sillan vaikutus ei ole merkittävä, koska 
rakennusten suuren koon ja alueen teollisen luonteen vuoksi alueen muutok-
sensietokyky on suuri. Vt 4 yhtyy nykyiseen maastokäytäväänsä Naissaaren 
länsipuolella.

Naissaaren ja Varassaaren alueella historialtaan yhtenäiset teollisuusympäris-
töt säilyvät jatkossakin eheinä kokonaisuuksina, joskin uusista liikennejärjes-
telyistä johtuen niiden pinta-alat hieman pienenevät ja kulkuyhteydet muuttu-
vat paikoin nykyistä mutkikkaammiksi (Varassaari ja Naissaari). Saunalahden 
pohjoispuolisella osuudella tiealueen leveys kasvaa nykytilanteeseen näh-
den, jolloin vaihtoehdon edellyttämät tiepenkereet ja tukimuurit siirtyvät lä-
hemmäksi nykyistä rakennuskantaa tien molemmin puolin. Tierakenteiden ja 
meluesteiden sovittaminen kaupunkikuvaan ja rakennusten lähiympäristöön 
edellyttää tällä kohdin erityisen huolellista maisema- ja ympäristösuunnittelua. 
Haapaniementien linjauksen muuttuessa vanha tiepohja jää tarpeettomaksi ja 
se sekä ranta-alueet edellyttävät maisemointia. Mahdollinen vaihtoehto on 
myös täydennysrakentaminen uuden Tikkutehtaantien linjauksen molemmin 
puolin Saunalahden rannan tuntumassa.

Naissaaressa kielteisin kaupunkirakenteellinen ja kulttuurihistoriallinen vaiku-
tus on hieman takaperoiseksi muodostuva kulkuyhteys Vaajakosken suun-
taan. Sama koskee Siperianpolun asuinaluetta. Jatkosuunnittelussa tulisikin 
etsiä keinoja ainakin jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien lyhyempiin reitteihin 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vaajakosken miljöökokonaisuuden eri osi-
en välillä (erityisesti Naissaaresta Varassaareen ja valtatien pohjoispuoliselle 
alueelle).

Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää Naissaaren ja sitä ympäröivien salmien 
alueella valtatien ja sen rinnakkaistien nostamista 2-3 metriä nykytasoa ylem-
mäksi ja silloille. Maisemavaikutus ei ole pelkästään kielteinen, vaikka teiden 
tasaus nousee ja tiealue levenee: teiden sijaitessa korkeilla silloilla ja nykyi-
sen pengerrakenteen tultua puretuksi maisema avautuu rakennetulta alueel-
ta uusien siltojen ali etelään Vaajanvirran komeaan salmeen ja Varassaaren 
suuntaan. Siltojen rakenteissa ja muussa jatkosuunnittelussa voidaan ottaa 

huomioon tärkeät näkymäakselit esim. rakennusten pihoilta ja ikkunoista ete-
lään, jolloin tältä osin visuaalinen vaikutus olisi myönteinen. 

Hupelin alueella uusi tielinjaus sijaitsee välittömästi nykyisen tien länsipuo-
lella samassa maastokäytävässä. Liikennealue levenee hieman kohti Siperi-
anpolun ja Hupelin asutusta, mutta vaikutus on vähäinen. Hupelin  suunnalla 
meluesteet muuttavat asuntoalueiden lähimaisemaa. Hupelin asuinympäristö 
säilyy eheänä kokonaisuutena. Hupeliin ja myös Siperianpolulle saavutaan 
rinnakkaistien kiertoliittymän ja valtatien yli rakennettavan Hupelintien sillan 
kautta. Tien pohjoispuolisessa lahdenpohjukassa rinnakkaistien rakenteet 
muuttavat vesistömaisemaa ja venesataman ympäristöä, mutta vaikutus on 
melko vähäinen ja hallittavissa hyvällä ympäristösuunnittelulla. Tästä kaak-
koon jatkettaessa tie kulkee Hupelinlammen koillisosan yli. Tien penkereet 
pienentävät Hupelinlammen vesipintaa merkittävästi ja muuttavat maisema-
kuvan luonnonmukaisesta rakennetuksi. Uusi tie liittyy nykyisen tien kanssa 
samaan maastokäytävään Hupelinlammen eteläpuolella.

Laurinniementien pohjoispuolella oleva asuntoalue pienenee ja joitakin ra-
kennuksia joudutaan purkamaan. Meluesteet muuttavat lähimaisemaa. Vt 9:n 
liittymäalueella vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää eritasokiertoliittymän ja 
uusien tieyhteyksien rakentamista. Uudet yhteydet sijoittuvat tieympäristöä 
rajaaville metsäisille luonnonalueille, missä tierakenteita joudutaan maaston-
muotojen vuoksi osin pengertämään.  ABC-liikenneaseman ja sen eteläpuo-
listen pientalojen väliin tuleva uusi yhteys Vt 9:lle muuttaa erityisesti Varik-
kotien länsipuolisen asuinalueen rajautumista ja heikentää asuinympäristön 
kaupunkikuvaa. Kuivalammen vesipinta-ala vähenee tiealueen leventyessä. 

Vaikutukset arvokohteisiin

VE 0++ aiheuttaa välittömiä ja välillisiä vaikutuksia rakennettuun kulttuuriym-
päristöön ja sen yksityiskohtiin. Välittömiä vaikutuksia ovat tien alle jäävät 
purettavat rakennukset, joita käsitellään toisaalla tässä YVA -selostuksessa, 
sekä maisemaa ja näkymiä muuttavat meluesteet koko hankealueella. Vaiku-
tuksia Naissaaren miljööseen osana Vaajakosken valtakunnallisesti arvokas-
ta rakennettua kulttuuriympäristöä kuvataan edellisessä kappaleessa. Tässä 
kappaleessa arvioidaan VE 0++:n välittömiä vaikutuksia kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiksi luokiteltuihin valtakunnallisesti arvokkaan alueen merkittävimpiin 
yksittäisiin rakennuksiin lähiympäristöineen ja tärkeimpiin paikallisesti arvok-
kaisiin rakennuksiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Sammallahden teollisuusalue:•	  Alueen teollinen historia alkaa 1920-
luvulta, mutta nykyinen, SOK:n rakennuttama rakennuskanta edustaa 
sotien jälkeistä, 1950- ja 1960-lukujen teollisuusarkkitehtuuria (mm. ark-
kitehdit Armas ja Pauli Lehtinen). Merkittävimpiä suuria rakennuksia ovat 
Hutunki (ent. puutavaravarasto, nyk. palloiluhalli), entinen SOK.n raken-
nuspuusepäntehdas, entinen Sokopan-lastulevytehdas. Sammallahden 
rakennuskanta on mittakaavaltaan suurta ja luonteeltaan teollista, min-
kä vuoksi niiden muutoksensietokyky yksittäisinä rakennuksina on suuri, 
paikallisista kulttuurihistoriallisista arvoista huolimatta. VE 0++:n vaikutus 
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paikallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön pohjoisosaan on 
vähäinen, sillä rakennettu alue säilyy ehyenä ja rakennukset koskemat-
tomina.

Isännöitsijän asunto lähiympäristöineen:•	  VE 0++ vaikuttaa lievän kiel-
teisesti valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (Rky 
2009, VAT) alueella olevan Saunalahden pohjoisrannan asuintalojen lä-
hiympäristöön. Näistä arvokkain on SOK:n vuosina 1917-18 rakennutta-
ma isännöitsijän asunto, joka edustaa ajalle tyypillistä klassisistishenkistä 
asuntoarkkitehtuuria. Arkkitehtonisesti arvokkaimman rakennuksen säi-
lymistä VE 0++ ei uhkaa. Tiepenkka siihen liittyvine tukimuuri- ja melu-
suojausrakenteineen nousee talon pohjoispuolella suurena rakenteena. 
Vaikutuksia on myös Saunalahden pohjoisrannan puisto-arkkitehtuurin 
jäänteisiin, jotka ovat nykytilassaankin menettäneet arvoaan alkuperäi-
seen nähden. 

Entinen SOK:n kirjapaino (Kalustekartano), entinen SOK:n hallin-•	
torakennus ja puurakennus radan varressa: Valtakunnallisesti arvok-
kaaseen rakennettuun kulttuuriympäristön (Rky 2009, VAT) kuuluvat, 
Konttistentien molemmin puolin sijaitsevat rakennukset ja radan varressa 
oleva puurakennus säilyvät, mutta jäävät nykytilanteeseen nähden hie-
man lähemmäksi tiealuetta. 1800- ja 1900-lukujen taitteesta peräisin ole-
va Kalustekartanon rakennus on alkujaan Salvesenin sahan navetta/talli, 
joka SOK:n aikana toimi kirjapainona. Rakennus on jo nykyisellään pa-
hasti tiepenkereiden katveessa, minkä vuoksi levenevien tierakenteiden 
sovittaminen pihapiiriin vaatii erityisen huolellista ympäristösuunnittelua. 
SOK:n hallintorakennuksen maisemallinen sijainti valtatiehen nähden on 
parempi ja ympäristösuunnittelun kannalta helpompi. Rakennus edustaa 
1950-luvun toimistoarkkitehtuuria (arkkitehti Pauli Lehtinen).

Naissaaren rakennukset: •	 Naissaari kuuluu kokonaisuudessaan valta-
kunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (Rky 2009, 
VAT). Kaikki yksittäiset rakennukset säilyvät, mutta lähimaisema muuttuu. 
Tätä muutosta on kuvattu tarkemmin edellisessä kappaleessa. Merkittä-
vin vaikutus kohdistuu tietä lähinnä olevaan nykyisen Design-puodin lähi-
ympäristöön. Rakennus on alkuperäiseltä käytöltään teollinen ja siksi sen 
lähiympäristön muutoksensietokykyä voidaan pitää kohtuullisen suurena. 
Pysäköintialueen takaisella mäellä olevat puutalot ovat näyttävää 1800-
luvun asuntoarkkitehtuuria ja edustavat Naissaaressa toimineen Salvese-
nin sahan aikakerrostumaa. Valtatien parantaminen ei uhkaa kokonaisuu-
den säilymistä. Voimalaitosten tai saaren pohjoisosassa olevien funkis- ja 
muiden arvorakennusten ympäristöoloihin valtatie ei vaikuta. Naissaaren 
kulttuuriympäristöön kohdistuvia muita vaikutuksia ovat kulkuyhteyksien 
muutos ja siltojen ali avautuvat maisemat.

Siperianpolun funkistalo ja jälleenrakennuskauden asuntoalue:•	  Ark-
kitehtonisesti arvokkaan funktionalistisen asuinpientalon piha-alue piene-
nee hieman ja meluesteet muuttavat lähimaisemaa. VE 0++:n vaikutus 
rakennuksen kulttuurihistoriallisiin arvoihin on lievästi kielteinen, maise-

man ja lähiympäristön muutokseen liittyvä. Arkkitehtuuriarvot eivät ole 
uhattuna. Koko Siperianpolun asuntoalueen kulkuyhteys muuttuu.

Niitynpääntien tyyppitaloalue: •	 Alue on SOK:n toimihenkilöilleen 1940–
50-luvulla rakennuttama omakotialue, joka edustaa tyypillistä jälleenra-
kennuskauden pientaloarkkitehtuuria. Kohde on paikallisesti arvokas. VE 
0++:n tie- ja melusuojausrakenteiden takia eteläisin omakotitalo joudu-
taan purkamaan, ja meluesteet muuttavat asuntoalueen lähimaisemaa. 
Rakennus poikkeaa tyyliltään muusta, hyvin yhtenäisestä aluekokonai-

Kuva 38. Vaajanvirran ja Naissaaren sillan virtuaalimallinnus sekä valokuvat nykyti-
lanteesta Naissaaren molemmin puolin syksyllä 2010. Kuvat vesialueen suunnasta 
lounaasta kohti siltoja.

Kuva 37. VE 0++:n vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaalla alueella.

suudesta ja on todennäköisesti muita rakennuksia uudempi. Se ei sijain-
tinsa puolesta ole olennainen osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta jäl-
leenrakennuskauden kokonaisuutta.
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Kuva 39. Poikkileikkauksia Naissaaresta ja sen lähialueelta ja valokuvia nykytilanteesta (syksy 2010). Ylhäällä isännöitsijän asunto, keskellä Naissaari ja alhaalla 
Siperianpolun funkistalo.

7.5.3.3 VE TL (lyhyt tunneli)

Vaikutukset

Tunnelin pohjoinen suuaukko ja siihen liittyvät muut tiejärjestelyt sijoittuvat 
Haapalahden - Niitynpääntien väliselle alueelle. Suuri osa uusista rakenteista 
sijoittuu nykyiselle moottoritien liikennealueelle. Liikennealue laajenee nykyi-
sen moottoritien rajaaman järvenpohjukan alueelle. Alueelle sijoittuu penke-
reille ramppeja, jolloin vesialue pienenee ja lammen alue muuttuu luonteel-
taan nykyistä rakennetummaksi. Liikennealueen hallitsevuus alueella kasvaa 
ja penger levenee nykyisestä.

Uudet järjestelyt aiheuttavat muutoksia Haapalahden eritasoliittymän alueel-
la, mutta koska uudet järjestelyt sijoittuvat pääosin nykyisten liikenneväylien 
alueelle ja vastaavat korkeudeltaan nykyisiä rakenteita, eivät ne kokonaisuut-
ta tarkasteltaessa merkittävästi muuta maisemaa alueella. Paikallisesti uudet 
rakenteet saattavat muuttaa esim. näkymiä tai tonttien rajautumista.

Niitynpääntien pientaloalueen eteläisin rakennus sijoittuu rampin alueelle. 
Rakennus puretaan ja liikennealue laajenee nykyistä lähemmäksi säilyviä 
asuinrakennuksia, jotka rajataan liikennealueesta meluntorjuntarakentein. 

Koilliseen kohti Vaajakosken keskustaa suuntautuva uusi tielinjaus edellyttää 
puuston poistamista ja louhintaa Niitynpääntien koillispuolisella rinnealueel-
la.

Tunnelivaihtoehtojen pohjoisten suuaukkorakenteiden sijainti ja vaikutuksia 
on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 40, Kuva 41).

Kuva 40. Viistoilmakuvasovite: Alustaviin suunnitelmiin perustuva periaatekuva mo-
lempien tunnelivaihtoehtojen (lyhyt tunneli & pitkä tunneli) pohjoisesta suuaukosta 
sekä siihen liittyvistä muista liikennejärjestelyistä. Näkymä lännestä kohti tunnelin 
suuaukkoa.
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Tunnelin eteläinen suuaukko ja siihen liittyvät muut tiejärjestelyt sijoittu-
vat Hupelinlammen itäosaan, nykyisen Vaajakoskentien kupeeseen. Osa ny-
kyisestä vesialueesta muuttuu liikennealueeksi. Lammen kohdalla tielinjaus 
painuu betonikaukalossa alas kohti betonitunnelin suuaukkoa, joka sijoittuu 
nykyisen alavan niittymäisen ranta-alueen eteläreunaan. Aluekokonaisuus 
muuttuu merkittävästi nykyistä rakennetummaksi ja liikenneväylien hallitse-
vuus alueella kasvaa. 

Uudelle tielle ja tunnelin suuaukon suuntaan aukeaa avoimia näkymiä pääasi-
assa uudelta moottoritieltä sekä nykyisen Vaajakoskentien suunnasta. Lisäksi 
näkymiä kohti betonikaukalon pengertä aukeaa erityisesti lehdettömään ai-
kaan paikoitellen Hupelinlammen länsi – lounaispuolen pientaloalueelta.

Tunnelin suuaukkorakenteiden lisäksi hankevaihtoehto edellyttää uusia tie-
järjestelyitä etelämpänä, Vt 4:n ja Vt 9:n liittymäalueella. Alueelle on osoitettu 
uusi eritasoliittymä. Lisäksi nykyisen liikennemyymälän ja sen eteläpuolisen 
pientaloryhmän väliin, nykyiselle luonnonalueelle, sijoittuu uusi tieyhteys Vt 
9:lle. Uusi yhteys muuttaa pientaloalueen rajautumista ja näkymiä alueella. 
Myös Kuivalammen länsipuolelta kiertää uusi tieyhteys, joka sijoittuu nykyi-
selle metsäiselle luonnonalueelle, osittain rinteeseen. Tieyhteyden toteutta-
minen edellyttää puuston poistamista ja maastonmuotoilua, mutta vaikutukset 
näkymiin ympäröiviltä alueilta jäänevät vähäisiksi.

Lyhyen tunnelin eteläisten suuaukkorakenteiden sijainti ja vaikutuksia on esi-
tetty seuraavissa kuvissa (Kuva 42, Kuva 43).

Tunneli ei suuaukkojen ja niihin liittyvien liikennejärjestelyjen lisäksi edellytä 
muita maanpäällisiä rakenteita, kuten pystykuiluja tms.

Kuva 41. Tunnelin pohjoisen suuaukon vaikutuksia kohdennettuna ilmakuvalle (sekä vaihtoehto TL (lyhyt tunneli) 
että TP (pitkä tunneli)). Kuva 42. Viistoilmakuvasovite: Alustaviin suunnitelmiin perustuva periaatekuva lyhyen 

tunnelin eteläisestä suuaukosta sekä siihen liittyvistä muista liikennejärjestelyistä. Nä-
kymä etelästä kohti tunnelin suuaukkoa.

Kuva 43. Vaihtoehto TL:n (lyhyt tunneli) vaikutuksia kohdennettuna ilmakuvalle: 
tunnelin eteläinen suuaukko ympäristöineen.
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Vaikutukset arvokohteisiin

Tunnelin pohjoinen suuaukko muine liikennejärjestelyineen sijoittuu Niityn-
pääntien paikallisesti arvokkaan tyyppitaloalueen tuntumaan. Eteläisin oma-
kotitalo joudutaan purkamaan. Rakennus kuitenkin poikkeaa tyyliltään muus-
ta, hyvin yhtenäisestä aluekokonaisuudesta. Rakennus on todennäköisesti 
muita rakennuksia uudempi, eikä se myöskään sijaintinsa puolesta ole olen-
nainen osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta jälleenrakennuskauden kokonai-
suutta (Kuva 30.). 

Vaihtoehto TL (lyhyt tunneli) ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia alueen maise-
man ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin. Tunnelin eteläisen suuaukon alu-
eella ei ole erityisiä maisema- tai kulttuuriympäristöarvoja. Lähellä sijaitsevat 
yksittäiset arvokkaat rakennukset säilyvät eikä muutos ympäristön luonteessa 
ole niiden arvojen kannalta merkittävästi haitallinen (arvot eivät perustu sijain-
tiin maisemakokonaisuudessa). 

7.5.3.4 VE TP (pitkä tunneli)

Vaikutukset

Vaihtoehdossa TP (pitkä tunneli) tunnelin pohjoinen suuaukko on suunnitte-
luratkaisuiltaan ja vaikutuksiltaan samanlainen kuin vaihtoehdossa TL (lyhyt 
tunneli). Vaikutukset pohjoisen suuaukon alueella on kuvattu edellä lyhyen 
tunnelin vaikutusten kuvauksen yhteydessä.

Vaihtoehdossa TP (pitkä tunneli) tunnelin eteläinen suuaukko sijoittuu Kana-
vuoren etelärinteeseen. Tunneliin liittyvät muut tiejärjestelyt sijoittuvat nykyisen 
ABC-liikenneaseman ympäristöön. Osa nykyisistä luonnonalueista muuttuu 
liikennealueeksi (uudet tiet, rampit jne.). Liittymäalueen kaupunkikuvallinen 
luonne muuttuu nykyistä rakennetummaksi ja luonnonalueet vähenevät jonkin 
verran. Ramppien ja tielinjausten sovittaminen maastonmuodoiltaan vaihtele-
vaan maastoon edellyttää paikoin maisemassa erottuvaa maastonmuotoilua 
(penkereet/leikkaukset).

Liikenneaseman eteläpuolisten rakennusten piha-alueiden rajautuminen 
muuttuu tiepenkereiden vaikutuksesta merkittävästi. 

Uudelle tielle ja tunnelin suuaukon suuntaan aukeaa avoimia näkymiä pää-
asiassa uudelta moottoritieltä, siihen liittyviltä rampeilta ja kevyen liikenteen 
väyliltä. Liikennealuetta ympäröivillä alueilla maisema on sulkeutunutta ja 
maastonmuodot, kasvillisuus ja rakenteet katkaisevat näkymiä kohti liiken-
nealuetta.

Pitkän tunnelin eteläisten suuaukkorakenteiden sijainti ja vaikutuksia on esi-
tetty seuraavissa kuvissa (Kuva 44, Kuva 46).

Tunneli ei suuaukkojen ja niihin liittyvien liikennejärjestelyjen lisäksi edellytä 
muita maanpäällisiä rakenteita, kuten pystykuiluja tms. 

Vaikutukset arvokohteisiin

Tunnelin pohjoisen suuaukon vaikutukset on kuvattu edellä lyhyen tunnelin 
vaikutusten kuvauksen yhteydessä.

Pitkän tunnelin eteläisen suuaukon alueella Kanavuoren eteläpuolella ei läh-
töaineiston perusteella ole erityisiä maisema- tai kulttuuriympäristöarvoja.

Kuva 44. Viistoilmakuvasovite: Alustaviin suunnitelmiin perustuva periaatekuva pitkän 
tunnelin eteläisestä suuaukosta sekä siihen liittyvistä muista liikennejärjestelyistä. Nä-
kymä etelästä kohti tunnelin suuaukkoa.
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Vaihtoehdossa TP (pitkä tunneli) tunnelin eteläinen suuaukko
sijoittuu Kanavuoren etelärinteeseen. Tunneliin liittyvät muut
liikennejärjestelyt sijoittuvat nykyisen ABC–liikenneaseman
ympäristöön pääasiassa nykyisille luonnonalueille. 
Aluekokonaisuus muuttuu luonteeltaan nykyistä
rakennetummaksi.

Vaihtoehdot 2, TL ja TP: Nykyisen valtatien jäädessä vain
paikallista ja seudullista liikennettä ja erikoiskuljetuksia palvelevaksi
rinnakkaistieksi syntyy edellytyksiä kehittää Vaajakosken
tieympäristöä nykyistä katumaisemmaksi ja siten nykytilannetta
paremmin liittää Varassaaren pohjoispää osaksi Vaajakosken
kulttuurihistoriallisesti arvokasta muuta miljöökokonaisuutta. 

Kaikissa vaihtoehdoissa Kuivalammen kiertävän tien toteuttaminen
edellyttää puuston poistamista ja maastonmuotoilua, mutta
vaikutukset näkymiin ympäröiviltä alueilta jäänevät vähäisiksi.

VE 2, 0++, TL: Tierakenteet pienentävät Hupelinlammen
vesipintaa merkittävästi ja muuttavat maisemakuvan
luonnonmukaisesta rakennetuksi. Uusi tie liittyy nykyisen tien
kanssa samaan maastokäytävään Hupelinlammen eteläpuolella.

VE 2, 0++, TL: Tyynelänmäen kohdalla muutamia rakennuksia
joudutaan purkamaan ja meluesteet muuttavat lähimaisemaa.

Kaikissa vaihtoehdoissa uudet järjestelyt aiheuttavat muutoksia
Haapalahden eritasoliittymän alueella. Ne eivät kuitenkaan
kokonaisuutta tarkasteltaessa merkittävästi muuta maisemaa
alueella.

VE 2: Hupelin alueella uuteen maastokäytävään sijoittuva
tielinjaus halkaisee vanhaa perua olevan, osin Salvesenin
sahan aikana syntyneen ja Vaajakosken teollisuusyhdyskuntaan
liittyvän Hupelin asuinalueen. Muutamia rakennuksia joudutaan
purkamaan ja säilyvien asuinalueiden rajautuminen ja
lähiympäristö muuttuvat (tie, maastonmuotoilu, meluesteet).

VE 2, 0++, TL: Vt 4:n ja Vt 9:n liittymäalueelle on
osoitettu uusi eritasoliittymä ja uusi tieyhteys Vt 9:lle. 
Uusi yhteys muuttaa pientaloalueen rajautumista ja 
näkymiä alueella. 

VE TP: Tiepenger sijoittuu hyvin lähelle
nykyisiä asuinrakennuksia muuttaen 
niiden piha-alueiden rajautumista.

VE 2: Vaajanvirran ylittävä itäinen silta muodostaa näkyvän
maamerkin alueelle. Sillan maastollinen sijainti on siinä määrin
luonteva, että se on hyvällä silta-arkkitehtuurilla sopeutettavissa
maisemakuvaan.

VE 2: Poikalanmäen rajautuminen ja lähiympäristö sekä näkymät
muuttuvat merkittävästi uuden tielinjan, vesistösillan ja
meluntorjuntarakenteiden vuoksi.

VE 2: Varassaaressa ja muualla hankealueen keskiosassa laaja-alaisimmat
maisemavaikutukset syntyvät uusista silloista ja meluesteistä. Uusi
tielinjaus halkaisee jo nykyisellään muusta Vaajakosken
miljöökokonaisuudesta erilleen jääneen Varassaaren edelleen kahteen
osaan. Tien jakavasta vaikutuksesta huolimatta kevyen liikenteen
kulkuyhteydet pohjoisesta on järjestettävissä valtatien ylittävällä
sillalla sekä rantojen kautta valtatien ali (ainakin Liekkilän puolella).

Niitynpääntien pientaloalueen eteläisin rakennus sijoittuu rampin
alueelle. Rakennus puretaan ja liikennealue laajenee nykyistä
lähemmäksi säilyviä asuinrakennuksia, jotka rajataan
liikennealueesta meluntorjuntarakentein. VE 0++: Naissaaren alueen historiallisesti arvokkaat 

teollisuusympäristöt säilyvät jatkossakin eheinä kokonaisuuksina,
joskin uusista liikennejärjestelyistä johtuen niiden pinta-alat hieman
pienevät ja sisäiset kulkuyhteydet muuttuvat paikoin nykyistä
mutkikkaammiksi sekä Varassaaressa että Naissaaressa.

Yksittäisten arvokohteiden rajautuminen, välitön lähiympäristö sekä
näkymät muuttuvat Naissaaressa ja Siperianpolun kiinteistöillä.

Tierakenteiden ja meluesteiden sovittaminen kaupunkikuvaan ja
rakennusten lähiympäristöön edellyttää tällä kohdin erityisen
huolellista maisema- ja ympäristösuunnittelua.

Kuva 45. Yhteenvetoa maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvista vaikutuksista.


