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1. JOHDANTO 
 

1.1 Tavoite ja kysymyksen asettelu 

 
Tämä selvitys kartoittaa ja määrittelee Imatran Kanavakadun historiallisen ja 
museaalisen arvon. Arvon määrittelyyn käytetään Liikenneviraston (ennen Tielaitos, 
TVL, TVH) museoteiden ja -siltojen kokoelmapolitiikkaa, jonka avulla kohde voidaan 
suhteuttaa Liikenneviraston ja sen edeltäjien valitsemiin museoteihin. 
 

 
 
Kanavakadun historialliset elementit ovat säilyneet hyvin: Vuoksi, rautatie, 
Kanavakadun vanhat rakennukset sekä Kanavakadun betonipäällyste. Viiden tien 
risteyksen kiertoliittymä on siirtänyt raskaan liikenteen pois entiseltä valtatielinjaukselta 
Kanavakadulla. Se on ratkaisevasti vaikuttanut betonipinnan säilymiseen. 
Kanavakadun jatkeena suoraan kohti Vuoksen rantaa kulkeva perinteinen viertotien 
linjaus voi täyttää tieraunion tunnusmerkit. Lähde: Imatran kaupunki/Sulo Palovaara   
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Imatran Kanavakadulla korjataan koulurakennusta ja samalla pyritään parantamaan 
kadun liikenneturvallisuutta erityisesti koululaisten jättö- ja noutokuljetuksissa. 
Turvallisuuden kehittäminen edellyttää liikennettä ohjaavia rakenteita ja muutoksia. 
 
Kanavakadun ajoradan päällyste on betonia. Betonipäällystettä on arveltu vanhaksi ja 
jokseenkin ainutlaatuiseksi Suomessa. Aikaisemmin Kanavakatu on ollut osa 
maantieverkkoa Imatran (Imatrankosken) viertotienä ja valtateinä 7 (Helsinki-
Lappeenranta-Sortavala) ja 16 (Viipuri-Imatra-Savonlinna).     

  
Selvitys kartoittaa tien historiasta kertovaa ja sitä dokumentoivaa aineistoa ja määrittää 
sen avulla, mikä on kohteen tietoarvo, tieliikennehistoriallinen arvo ja säilyneisyysarvo 
eli kuinka hyvin se dokumentoi rakentamisaikansa tarkoitusta ja tieteknisiä ratkaisuja. 
Selvityksen keskeinen kysymys on, onko Kanavakatu yleensä Suomen tieliikenteen 
valtakunnallisen historian kannalta esimerkki tärkeästä ilmiöstä.  

 

1.2. Selvityksen aikataulu ja rakenne 

 
Imatran kaupungin tilauksesta valmisteltiin Mobiliassa 21.11.–10.12.2014 
asiantuntijalausunto Kanavakadun museoarvosta sekä laajemmin ilmiöistä, jotka ovat 
johtaneet sen rakentamiseen ja säilymiseen. 
 
Kanavakadun historiallinen arvo muodostuu laajasta ilmiökentästä. Saimaan ja 
Suomenlahden välinen alue on Suomessa poikkeuksellisen vilkas liikennealue. 
Liikennetarpeet ovat luoneet tiheän liikenneverkon, mihin on vaikuttanut osaltaan 
Itämeren ainoan suurkaupungin, Pietarin, läheisyys. Teollistuminen on lisännyt 
liikenteen merkitystä.  
 
Viertoteistä luodaan suhteellisen laaja viitekehys tierakenteena sekä kansainvälisinä, 
valtakunnallisina ja paikallisina liikenneväylinä. Termi viertotie tarkoittaa 
kaukoliikenteen korkeimman teknisen laatuluokan maantietä, jossa on 
runko(penger)rakenne. Suomessa viertotiet liittyivät yleensä rautatieasemien 
synnyttämiin liikennevirtoihin. Euroopassa tämä on poikkeuksellista. Siellä 
viertotieverkosto syntyi ennen rautateiden rakentamista. Betonipäällyste liittyy viertotien 
käsitteeseen. Viertotie on ollut myös tielainsäädännöllinen käsite, mutta nykyisessä 
maantielaissa kaikki tiet ovat maanteitä eikä se enää tunne viertotietä. 
 
Imatrankoski on ollut Suomen huomattavin luonnonnähtävyys, jonka innoittamana on 
syntynyt merkittävää elinkeinotoimintaa. Imatrankosken rantoja on hoidettu 
puistomaisesti pitkään. Ranta-alueet on muodostettu Kruununpuistoksi vuonna 1842.  
 
Ylä-Vuoksen teollisuusalue ja Imatran voimalaitos ovat olleet ja ovat edelleenkin 
valtakunnan tasolla merkittäviä. Imatran aseman ja Valtionhotellin välisen tien 
syntyminen ja kehittäminen viertotieksi sekä myöhempi päällystäminen betonilla liittyvät 
myös asutushistoriaan, teollisuuden historiaan sekä rautateiden ja vesiteiden 
historiaan. Tiepinnan betonointi liittyy myös osittain vastaitsenäistyneen valtion 
tavoitteisiin esiintyä vireänä, nykyaikaisena ja teollistuvana maana. Kanavakadun 
historiallinen ja museaalinen arvo rakennetaan tämän kaltaiseen viitekehykseen.     
Selvityksen yleiskuvaus 
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Selvityksen lähdeaineistona ovat arkistot, kirjallisuus, maastokatselmus ja haastattelut.  
Selvitys ei ole historiatieteellinen tutkimus, vaan pyrkii kokoamaan luotettavaksi 
arvioiduista lähteistä kokonaisuuden, jolla kadun ja sen aikaisempia olomuotoja 
voidaan arvottaa. Asiantuntijalausunto on tiivistetty raportin loppuun. 
 
Kirjallisuusselvitys 
 
Ylä-Vuoksenlaakson liikenteestä on suhteellisen runsaasti mainintoja 
paikallishistorioissa, liikenteen, tiealan ja laajemmin talouselämän alan historioissa 
sekä yleisesti historiatieteellisessä kirjallisuudessa, mutta siitä ei ole ajallisesti eikä 
alueellisesti kattavaa yhtenäistä esitystä. Pääasiallisena lähteenä on käytetty 
Tiemuseon 200-vuotisjuhlan julkaisusarjaa, joista keskeisin on Kimmo Antilan (1994) 
Pietarin ja Viipurin teillä. Käytetty kirjallisuus on lähdeluettelossa.   

 
Arkistoselvitys 
 
Lyhyen toimitusajan vuoksi arkistoselvitys on pinnallinen. Imatran teknisen viraston 
arkistosta selvitettiin kadun ja sen ympäristöä koskevia karttoja. Karttaselvityksen 
perusaineistona käytettiin tutkijan omia arkistoja ja www.vanhakartta.fi-sivustoja. 
Liikenneviraston valokuvakokoelmasta Mobiliassa etsittiin kuvia betonirakentamisesta 
ja maantiekarttoja. Kanavakadun suojelua koskevia tietoja koottiin Etelä-Karjalan 
maakuntamuseosta. Arkistomateriaalien kopioita on tallennettu Imatran Kanavakadun 
selvitysmappiin Mobiliaan.  
 
Maastokatselmus 
 
Maastokatselmuksessa Kanavakadun ulkonäköä ja museaalista kuntoa arvioitiin 
silmämääräisesti sekä tallennettiin valokuvaamalla. Maastokatselmus tehtiin 20. 
marraskuuta 2014. Siihen osallistuivat Imatran kaupungin rakennuttajapäällikkö Heikki 
Hiltunen, Etelä-Karjalan maakuntamuseon rakennustutkija Miikka Kurri ja selvityksen 
laatija, konsultti Martti Piltz Mobiliasta. Viime mainittu on käynyt kuvaamassa kohdetta 
17. syyskuuta ja 30. lokakuuta 2014. Lisäksi 20. marraskuuta 2014 keskusteltiin 
Imatran museoiden intendentti Kalle Pakarisen kanssa sekä Imatran kaupungin 
paikkatietopäällikön Sulo Palovaaran kanssa. 

Aikaisempi tutkimus 
 
On melko luonnollista, ettei Imatran Valtionhotellin, Imatrankosken sillan ja Imatran 
(Imatrankosken) rautatieaseman välisen tieyhteyden tutkimiseen ole paneuduttu. Se on 
yksityiskohta Suomen tiehistoriassa, vaikka sen historiallisen arvon voi arvella 
merkittäväksi. Ilmeisesti tämä selvitys on ensimmäinen yhtenäinen esitys 
Kanavakadusta ja sen kehityksestä liikennereittinä.   
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2. TUTKIMUSKOHTEEN ESITTELY 
 
Betonitiejakso Imatrankoskella on noin 450 metriä pitkä. Betonijakso jakautuu 
Kanavakaduksi ja puistokäytäväksi. Betonitiejakso on ollut uutena pituudeltaan noin 
kaksinkertainen eli kilomeri. Tie- tai katuympäristö on luonteeltaan arvokkaan oloista 
puistoa, jossa katujaksolla on koulu ja vanhoja rakennuksia. Puistossa on muun 
muassa sankarihauta ja kirkko.  
 
Betonitie näyttää laatoista rakennetulta. Työmenetelmänä todellisuudessa betoni on 
valettu kaistan levyisenä ja siihen on valun jälkeen leikattu liikuntasaumat. Tien 
keskiviivalla kulkee sauma. Voidaan olettaa erittäin suurella varmuudella, että betoni on 
alkuperäistä. Betonilaatat ovat mitoiltaan: pituus 860 senttimetriä, leveys 300 
senttimetriä. Laatan paksuutta ei tutkittu, ei myöskään, onko laatat raudoitettu. Tien 
runkoa ja sen rakennekerroksia ei ole tutkittu.  
 
 

 
 
Betonitien Imatrankoskea lähin jakso on puistokäytävää. Se liittyy tai erkanee jouheasti 
Imatrankoskentiestä. Taustalla häämöttää puistokäytävän kadusta erottava 
pensasryhmä. Kevyen liikenteen väylän poikkeuksellinen ja ehjänä säilynyt pinnoite 
erottuu selvästi. Sauma keskellä pinnoitetta on tyypillinen betonitielle. Kuva: Mpz 
   
 
Betonipinnoite on melko hyvässä kunnossa. Ikäänsä nähden sen voidaan arvioida 
säilyneen hyvin. Erityisesti kevyen liikenteen käytössä olevalla puistokäytävällä on 
useita ehjänä säilyneitä ”laattoja”. On vaikea kuvitella, että mikään muu päällyste olisi 
voinut pysyä noin 80 vuotta yhtä tasaisena ja ehjänä kuin betonipinnoite.  
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Voidaan olettaa kirjallisten rakennusohjeiden perusteella, että betonilaatan alla olevat 
rakennekerrokset ovat poikkeuksellisen tukevat. Pitkittäiset halkeamat laatoissa 
viittaavat siihen, että tierungon kuivatus on pettänyt. Tierunkoon on päässyt 
keskisaumasta (ja rikkinäisistä saumoista sekä muista vaurioituneista kohdista) vettä, 
joka jäätyessään ja sulaessaan on liikuttanut tien runkoa. Rakennusohjeet korostivat 
tierungon kuivatuksen tehokasta hoitoa keskisauman takia. 
 
Nykyinen betonitie on viihtyisän ja mielenkiintoisen näköinen. Siinä erottuvat selvästi 
puistokäytäväjakso ja katujakso. Kuitenkin on vaikea tunnistaa tien merkitystä ja arvoa 
kulkuyhteytenä Valtionhotellilta Imatran (Imatrankosken) asemalle. Myöskään tien 
merkitys osana valtakunnallista maantieverkkoa ei helposti avaudu. Tien vanha linjaus 
nykyisen kirkon pysäköintipaikan kautta Vuoksen rantaan on jokseenkin mahdoton 
tunnistaa.  

 

 
 
Pensasryhmä on todennäköisesti ainut peruuttamaton vaurio betonipinnassa ja ainakin 
osittain myös tien rakennekerroksissa. Historiallisessa katsannossa voidaan ajatella, 
että tien käyttötarkoituksen muutos on aiheuttanut uusia kerrostumia.  Taustalla 
vasemmalla on kirkko ja oikealla yksi Pistetaloista. Kuva: Mpz 
  
 
Tien ympäristö ja ainakin välillisesti tie on huomioitu suojelukohteena monesta 
näkökulmasta. Imatrankosken aseman seutu on määritelty maakuntakaavassa 
maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. 
 
Aluekokonaisuuteen sisältyy mm. säilyneet rautatieläisrakennukset ja Kanavakadun 
suojeltavat rakennukset sekä asemalta länteen johtava ”ns. viertotie, joka valmistui 
vuonna 1905 rautatieasemalta Valtionhotellille. Tie oli ensimmäisiä betonitiekokeiluja 
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Suomessa; vanhaa betonipintaa on yhä jäljellä Kanavakadussa ja puistoraittina” (Etelä-
Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 2, 2008, Etelä-Karjalan liitto). 
 
Maakuntakaavassa aluetta koskee suunnittelumääräys: ”osa-alueen maankäytön ja 
toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen soveltuminen 
arvokkaaseen ympäristöönsä”. Asemakaavoissa ei ole suoraan katuosuutta koskevia 
suojelu- tai suunnittelumääräyksiä pois lukien säilytettävää/istutettavaa puuriviä 
koskevaa merkintää. 
 
Puistokäytäväjakso sisältyy myös valtakunnallisten merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RKY) luetteloon ja kuuluu kansallismaisemiin ja valtakunnallisiin 
maisema-alueisiin.   

 
 

 
 
Kanavakatu kaartaa loivasti, kuten vanhalle valtatielle sopiikin, kohti rautatietä. 
Koulurakennukset ovat vasemmalla. Oikealla näkyy entinen Pohjoismaiden 
Yhdyspankin talo. Betonilaatoissa näkyy pitkittäisiä ja poikittaisia halkeamia, mutta 
pinta on tasainen. Tien tällä jaksolla kevyen liikenteen väylä näyttää melko 
teennäiseltä. Kuva: Mpz 
 
 
Muinaismuistolaissa mainitaan rauhoitetuiksi ”…muinaisten huomattavien kulkuteiden, 
tienviittojen ja siltojen… jäännökset”. Teiden syntymistä ja ”huomattavan muinaisen 
kulkutien” sisältöä on tulkittu kirjallisuudessa.  Jotta tie olisi ”huomattava”, sen tulee 
liittyä kaukoliikenteeseen eli sen tulee yhdistää suurempia kokonaisuuksia kuin yksi 
talo tai kylä. Historialliselta ajalta siitä tulee olla kirjallinen maininta. Kanavakadulla 
nämä kriteerit voivat täyttyä. Mikäli katsotaan, että muinaismuistolaki suojaa tätä 
kohdetta, se tarkoittaa myös tien rakennekerroksia.  
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Imatrankosken kirkko on Kanavakadun kaarteessa. Kuva on otettu vastakkaiseen 
suuntaan edelliseen kuvaan verrattuna. Kuvassa näkyy tiehen rakennettujen kanaalien 
vaurioittamaa ja paikattua tienpintaa. Kuva: Mpz 
 
   

 
 

Kanavakatu näyttää päättyvän taustalla näkyvään ratapihan aitaan. Todellisuudessa 
kadunjatke kaartaa vasemmalle entisen asema-aukion reunaa jokseenkin samalla 
kaarresäteellä kuin edellinenkin mutka ja muuttuu Vuoksentieksi. Asemarakennuksen 
puuttuminen vaikeuttaa alkuperäisen viertotienäkemän tulkintaa. Jos pitää viertotien 
esikuvina esimerkiksi Suomen vanhimpia viertoteitä, nykyisiä Helsingin 
Mannerheimintietä ja Mäkelänkatua, leveä tila ajoradan ja rakennusten välillä on 
luonnollinen. Kuva: Mpz 
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Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) luettelossa 
betonitie on osana kaupunkipuistoa, vaikkei sitä kuvauksessa mainita.  

Lähde:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KOHDE_ID=1175&OBJECTID=23930 

 

 

Imatran (Imatrankosken) kulttuurimaisema on suunnilleen sama kuin RKY-alue. 
Maisema-aluetta luonnehditaan, että Imatrankosken partaita on hoidettu 
puistomaisesti jo 1700-luvun lopulta alkaen. Erityispiirteinä mainitaan koskiuoman 
vaikuttava koko, Koskipuisto sekä Valtionhotelli ja voimalaitos. Puistoraittina oleva osa 
betonitietä kuuluu myös kulttuurimaisema-alueeseen. Rajaus on merkitty paksuhkolla 
katkoviivoituksella. Lähde: http://194.251.35.222/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=14198 , Etelä-

Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys osa 2, Imatrankosken asemanseutu 
 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KOHDE_ID=1175&OBJECTID=23930
http://194.251.35.222/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=14198
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Imatrankosken asemanseutu on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen 

kohde (ma/km) ja Imatran maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue (ma/mm). 

Lähde: Etelä-Karjalan maakuntamuseo 
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3. IMATRAN LIIKENTEEN HISTORIAA 
 

3.2. Varhaisvaiheet 

 
Tiehistorian näkökulmasta Suomen tiestön peruslinjaukset ovat niiden näennäisestä 
muuttumisesta huolimatta hyvin pysyviä. Maata on hallittu teiden avulla. Sanana 
maantie tarkoittaa maan eli hallitsijan tiedossa olevaa kulkureittiä. Vuoksi isona virtana, 
esimerkiksi samoin kuin Kymijoki, on ollut liikenne-este vuosisatoja. Koska virran 
ylityspaikat ovat olleet tärkeitä maan hallinnolle, ne on pyritty saattamaan valtakunnan 
hallitsijan tietoon eli ne on merkitty karttaan.  
 
Imatra on ollut Ruotsin keskiaikaisen tieverkon piirissä. Jaakko Teitin tieselitelmän 
vuodelta 1556 pohjalta on piirretty maakulkureitti Lappeen Kauskilan, Ruokolahden ja 
Puumalan kautta Savonlinnaan. Vuonna 1668 avattiin postilinja Viipurista 
Savonlinnaan. Vuoksi on ylitetty veneellä tai lautalla perinteisesti Siitolassa. Imatran 
Kanavakadun betonipäällystykseen johtanut liikenteen historia alkaa siis viimeistään 
Jaakko Teitin kirjoituksista.       
 

 
 
1600-luvulla piirretty kartta ei esitä vielä teitä. Kartalle merkityt paikkakunnat kertovat 
kuitenkin niiden valtakunnallisesta liikenteellisestä merkityksestä. Paikkakuntien nimet 
ovat melko hyvässä sopusoinnussa Jaakko Teitin (1556) tieselitelmän kanssa. 
Keskeisinä kohteina kartalta löytyvät Viipuri ja Käkisalmi (Kexholms Stadt) sekä silloin 
Ruotsiin kuuluneet Nyenskanz (Nevanlinna nykyisen Pietarin paikalla) ja Nötteborg 
(Pähkinälinna). Kartalla ovat myös Imatra huomautuksella ”Tästä alkaa Wuoksi”, 
viittaus salaperäiseen Bullerborgin linnaan ja Ruokolahti seurakunnan keskuksena. 
Lähde: www.vanhakartta.fi    
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Eric Wetterstedtin Ruotsin maakuntakartastossa vuonna 1775 esitetään myös 
Venäjään liitetyt osat valtakuntaa. Vuoksenlaakson liikennereiteistä se antaa kuvan: 
Päätie on Viipuri-Lappee-Ruokolahti-Savonlinna. Ylä-Vuoksen molemmilla rannoilla on 
tie, mutta karttaan ei ole piirretty tieyhteyttä Viipuriin Vuoksen kummallekaan rannalle. 
Lähde: www.vanhakartta.fi   
 
Suomen tieverkko oli syntynyt jalankulkuliikenteestä. Teitä koskevat määräykset 
periytyivät Ruotsin kuninkaan maanlaeista lähes nykypäivään asti. Kristoffer- 
kuninkaan maanlaki (1442) perustui vanhempaan Mauno Ladonlukon maanlakiin 
(1347), jota ei virallisesti hyväksytty. Ne kiinnittivät huomiota teiden kuntoon ja 
turvallisuuteen.  
 
Maantien ja käräjätien leveyden piti olla 10 kyynärää (noin 6 metriä). Teiden 
rakentaminen ja kunnossapito määrättiin maataomistaville talonpojille. Vuoden 1734 
lain mukaan lisäksi tienvarsipensaikot määrättiin raivattavaksi kolmen kyynärän 
leveydeltä (1,8 m) ojien reunoista lukien tai kuuden kyynärän (3,6 m) matkalta 
ajoradan reunoilta lukien. Maanlain määräyksistä huolimatta vasta 1700-luvulla tiet 
pystyttiin rakentamaan vaunuilla ajettaviksi.  
 
 



14 

 

 
 
Kymenkartanon läänin kartta 1700-luvulta (tekijä tuntematon) näyttää laajan tieverkon 
Saimaan ja Viipurin välillä. Kaikki karttaan piirretyt ”tiet” eivät välttämättä olleet kuin 
polkuja nykyaikaisessa mittapuussa. Kartta on todennäköisesti varhaisemmalta 1700-
luvulta kuin Wetterstedtin kartta. Lähde: www.vanhakartta.fi   
 

 
Saimaa, Viipuri ja Pietari muodostivat Kaakkois-Suomen liikenneakselin vuosisadoiksi. 
Ruotsin ja myöhemmin Suomen itärajan muutokset ovat jäsentäneet liikennettä. 
Pietarin kaupungin perustaminen vuonna 1703 oli merkittävä mullistus. Venäjän valtion 
voimistuessa raja siirtyi länteen päin. Vuonna 1721 raja siirtyi Viipurin länsipuolelle 
siten, että Imatra ja Lappeenranta säilyivät Ruotsin puolella. Vuonna 1743 se siirtyi 
Kymijoen läntisimpään haaraan Pyhtään Ahvenkoskelle. Nämä alueet yhdistettiin 
alueeksi, jota kutsutaan Vanhaksi Suomeksi. Vuonna 1809 raja siirtyi Pohjanlahdelle ja 
entisistä Ruotsin itäosista muodostettiin vuonna 1812 Suomen Suuriruhtinaskunta. 
Kukin rajanmuutos aiheutti liikennereitteihin muutoksia erityisesti Suuriruhtinaskunnan 
itäosissa.   
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3.3. Liikenteen kehittyminen 

 
Autonomian aika oli nopean kehityksen kautta. Pietarin kaupunki kasvoi nopeasti 
Itämeren alueen suurimmaksi ja eurooppalaisessa mittapuussa ainoaksi 
suurkaupungiksi. Liikenteen rooli kasvoi jatkuvasti.     
 
Erityisen merkittävää oli Viipurin kehittyminen 1800-luvulla Suomen keskeisimmäksi 
tuonti- ja vientisatamaksi. Vuoksen vesistöalueesta tuli yhteyksien välittäjä Pietariin. 
Venäjän merkantilistinen talouspolitiikka vapautui 1800-luvun puolivälin jälkeen. 
Saimaan kanavan avaaminen vuonna 1856 oli muutos, jolla oli suuret vaikutukset 
liikenteeseen. Sahateollisuus vapautui vuonna 1861 rajoituksistaan, mikä johti uusien 
sahojen perustamiseen. Esimerkkinä syntyneistä teollisuuskaupungeista on Kotka.  
 

 
 

Autonomian ajan loppupuolella Viipurin ja Pietarin liikennealueen tärkein liikenneväylä 
oli Saimaan kanava, mutta tieverkkokin oli hyvin tiheä. Viipurista Imatran suuntaan 
kulki useita teitä: Ihantalasta haarautuvat kulkureitit Vuoksen itä- ja länsirannoille 
Antrean tai Rättijärven kautta. Kartta on vuodelta1860. Lähde: www.vanhakartta.fi 

 
 
 
 

http://www.vanhakartta.fi/
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Suomen ja Venäjän välinen kauppa hoidettiin autonomian ajan lopulla pääasiassa 
meritse. Maantiekuljetusten osuus oli noin 15-10 prosenttia. Rautatien rakentaminen 
Riihimäeltä Pietariin valmistui 1870. Saimaan kanava ja rautatie muuttivat 
maantieliikenteen roolin. Liikennemuodot eivät suoranaisesti kilpailleet toistensa 
kanssa vaan täydensivät toisiaan. Maantieliikenne suuntautui rautateiden tai Saimaan 
kanavan lastauspaikoille. 
 
Uudet liikennemuodot loivat mahdollisuuden matkailun kasvulle. Vuonna 1839 keisari 
antoi matkustuskiellon venäläisille. Tämä johti Suomen Suuriruhtinaskunnan alueen 
matkailukohteiden kysynnän kasvuun. Imatra oli suosituin kohde. Kun kanava 
valmistui, liikenne Imatralle kulki Rättijärven sululta hevosrattailla. Tämä liikenne 
vaikutti myös tienvarren asukkaiden elämään. Huvila-asutus ja matkailijat toivat uusia 
ansiomahdollisuuksia. 
 
Vuoksen ylittävien lossien korvaamista silloilla suunniteltiin 1850-luvun puolivälistä 
alkaen. Ensimmäisenä valmistui Kiviniemen silta vuonna 1877. Ylä- Vuokselle jäi 
kolme lossia: Siitola, Jääski ja Antrea. Ne kilpailivat sillasta. Seuraavaksi valmistui silta 
Jääskeen vuonna 1885. Ajalleen tyypillisesti molemmat sillat olivat teräsrakenteisia ja 
valmistuessaan Suomen pisimpiä siltoja. Siltojen rautarakenteet tilattiin Saksasta.  
 

 

 
 

Imatran (myöhemmin Imatrankosken) asema sijoitettiin kauniille paikalle lähelle 
koskea. Ympäristö oli maalaistaloja, maaseutumaisemaa ja matkailijayhdistyksen 
toimitalo nykyisen koulun paikalla. Kanavakatu on muodostanut ”prospektin”, näkemän, 
suoraan virralle. Kartassa näkyy selkeästi tie rautatien tasoylikäytävälle ja edelleen 
Antreaan ja Viipuriin. Kartta on vuodelta 1898. Lähde: Iltanen 
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Rautatien rakentaminen teki sillan rakentamisen Imatralle ajankohtaiseksi. Silta 
valmistui vuonna 1893. Sekin oli rautasilta. Vuoksen sillat kuuluivat Suomen suurimpiin 
rautarakenteisiin maantiesiltoihin 1800-luvulla. Vuonna 1891 Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitus kiertokirjeellä määräsi, että siltojen kantavuuden piti olla 250-400 kiloa 
neliömetrillä, mikä nelipyöräisen vaunukuorman painoksi muutettuna tarkoitti 3-5 
tonnia. Siltojen kantavuus oli hevoskuormiin verrattuna moninkertaisia.  
 
Lain mukaan teiden ja siltojen rakentaminen ja kunnossapito olivat maata omistavien 
talonpoikien velvollisuus. Kuitenkin Ylihallituksen Saimaan piiri otti hoitoonsa sekä 
Vuoksen suuret rautasillat että viertotiet Terijoella ja Imatralla. Päätökseen vaikuttivat 
niiden taloudellisesti kohtuuton rasitus talonpojille, mutta myös se, että rautasillat ja 
viertotiet ylittivät teknisesti talonpoikien taidon ja työvälineistön tason. Tämä 
poikkeuksellinen järjestely ennakoi liikenteen vallankumousta.  
 
Karjalan rata Viipurista Antrean kautta Sortavalaan ja Joensuuhun valmistui vuonna 
1894. Tältä radalta rakennettiin haararadat Viipurin, Sortavalan ja Vuoksenniskan 
satamiin. Vuoksenniskan radan tärkein tehtävä oli yhdistää Saimaan vesistö Viipurin 
satamaan ja mereen. Rata valmistui vuonna 1892 Imatralle ja vuonna 1895 
Vuoksenniskalle. Karjalan radan rakentaminen johti myös liikenteen kasvuun 
Vuoksella, jonne tuli hinaajia, matkustajalaivoja ja proomuja.  
 
Vuoksenniskan satamaradalle tuli Imatran asema Imatrankoskelle vuonna 1892.  
Matkailu oli tärkeä osa liikennettä radan alkuvuosina. Suomi matkaoppaassa vuodelta 
1895 kuvaillaan Imatra Kaakkois-Suomen tärkeimpänä matkakohteena Viipurin, 
Saimaan kanavan ja Valamon lisäksi. Parantuneet kulkuyhteydet Saimaan kanavan 
laivaliikenteen ja Karjalan radan ansiosta saivat paljon huomiota. Rautatie mainittiin 
mukavimmaksi keinoksi matkustaa, koska se on niin nopea, että päivä riitti matkaan 
Viipurista. Majoituskohteita mainittiin kolme: Imatran hotelli (Cascade d’Imatra), 
Sereniuksen matkailijakoti aseman vieressä ja Egebergin pensionaatti puoli kilometriä 
asemalta koskelle päin. Matkaoppaan ensimmäisessä painoksessa, Matkasuuntia 
Suomessa 1888-1890, esiteltiin vain Rättijärveltä Saimaan kanavalta tuleva 
vaunukyyti.   
 
Rautatie, asema, hotelli, luonnonnähtävyys ja sen ympärille syntynyt Kruununpuisto 
olivat elementit, jotka sanelivat tarpeen tien parantamiselle Imatrankoskella. 
Autonomian ajan lopulla 1800-1900-luvun taitteessa Pietariin tuli autoja. Autoja nähtiin 
Suomen Suuriruhtinaskunnankin puolella. Huolimatta siitä, että moottoriajoneuvoja oli 
vähän, niiden vaatimukset teille oivallettiin nopeasti. Vuonna 1905 Tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus rakensi Imatralle seitsemän kilometrin mittaisen viertotien. 
Viertotien rakentaminen tarkoitti käytännössä vanhan tien parantamista. Suunnitelman 
ensisijaiseksi tavoitteeksi oli asetettu pohja- ja pintaveden ohjaaminen aseman ja 
uuden Valtionhotellin väliseltä tieltä. Tietä levennettiin seitsemän metrin levyiseksi ja 
siihen rakennettiin jalkakäytävä. Sillalla tien leveys kapeni 5,5 metriin. Tien rakennetta 
parannettiin sepelikerroksilla. Sen lisäksi sillalta suoraan asemalle johtanut 
alkuperäinen tie rakennettiin viiden metrin levyiseksi ”kävelyradaksi” tai ”käymätieksi”.  



18 

 

 
 
 
Vuonna 1905 toteutettiin viertotie rautatieaseman ja Valtionhotellin välille tämän 
suunnittelukuvan mukaisesti. Vasemmalla on ”asemahuone”. Imatrankosken sillalta 
oikaisee puukuja ”kävelyrata” suoraan asemalle. Oikealla Valtionhotellin kohdalla lukee 
”Walmis viertotie”, joten se lienee vanhempaa tekoa. Tie asemalta sillalle poikkeaa 
hieman nykyisestä betonitiestä. Kun voimalaitoksen yläkanava on rakennettu, 
viertotietä on jouduttu siirtämään itään päin. Suunnitelma on vuodelta 1904. Se on 
ehkä enemmän kuitenkin puistoalueen kuin tien suunnitelma.  Lähde: Kansallisarkisto 
via Nyyssönen  

 
 

3.4. Imatran tiet autoilijan näkökulmasta 

 
Suomen Matkailijayhdistys selvitti Suomen teiden liikennöitävyyttä autolla ennen 
ensimmäisen maailmansodan puhkeamista. Opas julkaistiin vuonna 1913 nimellä 
Landsvägkarta-Maantiekartta. Hanketta voi pitää uraauurtavana. Suomessa ei ollut 
tuhattakaan autoa siihen aikaan. Tiet ajettiin läpi ja havainnot täydennettiin paikallisten 
avustajien tiedoilla.  
 
Matkailijayhdistys julkaisi oppaan kokonaisuutena, joka rakentui kartasta, maanteiden 
kaavakuvasta ja reittikuvauksista. Opas oli pakattu koteloon. Imatra mainitaan 
kolmessa reittikuvauksessa, joista kaksi kuvaa Viipuri-Imatra-väliä ja kolmas 
Lappeenranta-Parikkala-tietä. 
 
Matkailijayhdistyksen selvitys antoi yllättävän myönteisen kuvan teiden autolla 
ajettavuudesta. Imatran seudulla ja Karjalan kannaksella se ei ehkä ollut kovin suuri 
yllätys, koska seudulla on paljon kantavaa ja vettä läpäisevää maata. Ei myöskään 
pidä vähätellä Imatran ja Terijoen viertoteiden merkitystä. Selvitys kuitenkin oli 
ylioptimistinen, koska se ei ottanut huomioon teiden kulumista ja liikenteen kasvua. 
Tiet olivat hyvissä kesäolosuhteissa mahdollisia ajaa henkilöautolla, mutta 
varsinaiseen moottoriajoneuvoliikenteeseen ne eivät soveltuneet kuin jaksoittain.  
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Landsvägkarta-Maantiekartta 1913 esittää Suomen autolla ajettavan tieverkon 
kaavamaisesti. Numero viittaa reittikuvaukseen. Imatra on reitillä 12, 13 ja 28. Lähde: 
Landsvägkarta-Maantiekartta. Suomen Matkailijayhdistys ry/Mobilian arkisto   
 

 
 
Viipurista maantieyhteys (reitti N:o 12) Imatralle kulkee Rättijärven ja Saimaan 
kanavan kautta. Siitä 37 kilometrin pituinen tiejakso Rättijärveltä Imatralle on 
maksullinen ja hyväkuntoinen (**). Viipurin ja Juustilan välillä on kuoppia. Juustilan ja 
Rättijärven välillä mäkiä. Lähde: Landsvägkarta-Maantiekartta. Suomen 
Matkailijayhdistys ry/Mobilian arkisto 
    

 
  
Toinen vaihtoehto on Viipuri-Antrea-Imatra eli reitti N:o 13. Se on koko matkaltaan 
autolla ajettava (*) ja Jääsken ja Imatran välillä tie on hyvä. (**) Antreassa on lautta, 
mäkistä ja rautatienylityksiä. Viipurin ja Mutalahden välillä on kuoppia. Kapeaa tietä (= 
alle 4 metriä) on vain Antrean ja Jääsken välillä. Lähde: Landsvägkarta-Maantiekartta. 
Suomen Matkailijayhdistys ry/Mobilian arkisto 
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Maantiekartta vuodelta 1913 indikoi Vuoksenlaakson ja Kannaksen vilkasta 
maantieliikennettä. Viipurista johtaa kaksi rautatietä ja Saimaan kanava Saimaalle, 
mutta sen lisäksi tieverkko on tiheä verrattuna muuhun Suomeen. Tiekuvauksissa on 
kaksi reittiä Viipurista Imatralle. Kartta näyttää kolmannenkin tien, joka on samalla 
linjauksella kuin vanhemmissa kartoissa Ihantalan kautta Imatralle kulkeva tie. Lähde: 
Landsvägkarta-Maantiekartta. Suomen Matkailijayhdistys ry/Mobilian arkisto 
 
 

3.5. Tiestön kehittyminen itsenäisyyden alkuvuosina Ylä-Vuoksella 

 
Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 Eduskunnan ensimmäisiä lakeja oli Tielaki. Se 
siirsi teiden ja siltojen hoidon valtiolle. Vuonna 1921 lain voimaantullessa otettiin tie- ja 
vesirakennuspiirien välittömään hoitoon vain pieni osa yleisistä teistä. Pääsääntöisesti 
ne olivat kaikkein vilkkaimmin liikennöityjä teitä. Muut tiet ja sillat jäivät lääninhallitusten 
ja kuntien tielautakuntien hoitoon. Saimaan piirissä näitä valtion välittömään hoitoon 
otettuja kohteita oli kymmenen. Joukossa olivat Imatran, Jääsken ja Kiviniemen sillat, 
Terijoen viertotie 5 kilometrin matkalta ja Imatra-Tainionkoski-maantie. Kaikkiaan 
Viipurin piirissä tuli 35 kilometriä teitä valtion hoitoon. Kolme vuotta myöhemmin valtion 
hoitoon otettiin lisää teitä, mutta silloin niistä ei ollut Imatralla yksikään. 
 
Teiden hoitoon lakimuutos ei vaikuttanut kovin nopeasti, koska ei ollut tietoa, taitoa, 
menetelmiä eikä koneita. Vuonna 1922 siirrettiin rautatierakennukset pois Tie- ja 
vesirakennusten ylihallitukselta. Se saattoi suunnata ponnistuksiaan vesirakennusten 
lisäksi nopeasti kehittyvän autoliikenteen paineiden purkuun. Vuonna1924 Viipurissa 
järjestettiin järjestyksessä toiset tiepäivät, joissa opeteltiin autoteiden rakentamista. 
 
Vuonna 1927 astui voimaan uusi tielaki. Se jakoi tiet valtion ylläpitämiin maanteihin, 
kuntien ylläpitämiin kunnanteihin ja paikallisten tienkäyttäjien kyläteihin. Valtion hoitoon 
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otettiin kuitenkin lisää teitä, mutta suurin osa maanteistä oli lääninhallitusten vastuulla 
ja niitä hoitivat urakoitsijat. Vuonna 1931 Viipurin piirissä oli valtion välittömässä 
hoidossa teitä 213 kilometriä ja seuraavana vuonna 309 kilometriä. Näiden teiden 
joukkoon otettiin vuonna 1931 Enson tehdasalueelle johtava tie. Kymenlaakson ja 
Vuoksenniskan seudun teollisuus painostivat tienpidon rahoituksen lisäämiseksi.  
 

 
 
Autoilijan tiekartta 1928 esittää suunnilleen saman tieverkon Imatran seudulla kuin 
vuoden 1913 kartta. Merkittävä muutos, joka ennakoi teiden uutta luokitusta, näkyy 
siinä, että Viipurista Ihantalan kautta tuleva tie on merkitty paksulla punaisella viivalla 
ja vastaavasti muut tiet ovat ohuemmilla. Tie oli suunnitteilla valtatieksi. Lähde: 
Mobilian arkisto 
 
 
Tienhoitokin kehittyi. Teiden pinnoitukseen kehitettiin savisora, joka sopi 
autoliikenteelle paremmin kuin perinteinen sora. Pölyävien hiekkapintojen käsittelyyn   
käytettiin kalsiumkloridia, joka oli tuontitavaraa. Viipurin piirissä kokeiltiin Enson 
tehtailta saatua sulfiittilipeää. Vuodesta 1925 teiden hoitoon ilmestyivät moottoroidut 
tiehöylät, ”Tiekarhut”. Niitä käytettiin yksinomaan valtion itsensä hoitamilla tiejaksoilla. 

 
Suomen autokanta kasvoi nopeasti, mutta kuitenkin se oli sekä absoluuttisesti että 
suhteessa teiden pituuteen tai väkimäärään hyvin vähäinen verrattuna muuhun 
Eurooppaan. Kuitenkin tiedot Ruotsin ja Keski-Euroopan maiden ”autostradoista” 
levisivät Suomeen sekä virallisia reittejä valtiovallan ja TVH:n edustajien että 
epävirallisia reittejä autojärjestöjen ja matkailijoiden kautta. Autoliikenteen merkitys 
oivallettiin, mutta resurssit ei riittäneet toimintaympäristön rakentamiseen. 
 
Italiassa oli julkaistu 1920-luvun puolivälissä Piero Puricellin kirja Autotiet. Siinä 
kuvataan Italian ensimmäisen moottoritien suunnittelua, organisointia, rakentamista ja 
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käyttökokemuksia. Tien rakentaminen oli aloitettu vuonna 1922. Se innoitti Suomen 
autojärjestöt (Suomen Autoklubi, Maaseudun autonomistajien Liitto, Yleinen Autoliitto, 
Suomen autokauppiasyhdistys, Suomen liikennöitsijäin liitto) perustamaan yhteisen 
”Autojärjestöjen pysyväisen tiekomitean” vuonna 1929. Se julkaisi pamfletin Valtatiet. 
Siinä esiteltiin nimensä mukaisesti käsite valtatie. Se oli nimenomaan autoliikenteelle 
paikkakuntien väliseen kaukoliikenteeseen rakennettu tie.  Pamfletti perusteli 
valtatieverkon rakentamista Suomeen. Tämä johti ainakin osittain siihen, että valtio 
ryhtyi pohtimaan usean komitean voimin laajasti Suomen liikenneverkon ja erityisesti 
tieverkon liikennöitävyyden parantamista. Käsitteenä valtatie syrjäytti viertotien 
vanhakantaisena.  
 
Suomalaiseen lainsäädäntöön valtatie-termi tuli vuonna 1930, jolloin se määriteltiin 
kaukoliikennetieksi. Vuonna 1938 valta- ja kantatiet merkittiin kartoille omilla 
tunnuksillaan. Myös maastoon tienviittoihin sekä valta- ja kantateiden 
kilometripylväisiin tulivat valta- ja kantateiden tunnusmerkit.   

 

3.6. Tieliikenne Ylä-Vuoksenlaaksossa 

 
Asutus 

 
Ylä-Vuoksen asutuksen ensimmäiset varmat merkit ovat kampakeraamiselta kaudelta 
(6500-5500 eaa). Imatran kauppalaa perustettaessa vuonna 1948 siihen liitettiin alueita 
Ruokolahden, Joutsenon ja Jääsken kunnaista. Jääski oli tosin jäänyt rauhanteossa 
suurimmaksi Neuvostoliiton alueelle. Väestön määrän arvioimiseksi on konstruoitu 
lukusarja niistä kymmenestä teollistuneesta kylästä, joista kauppala muodostettiin.  
 
Varhaisimmat teolliset yritykset sijaitsivat Siitolan kylässä. Sen väkimäärä arvioitiin 422 
asukkaaksi vuonna 1900. Vuonna 1910 Siitolan väkimäärä oli noussut 1601 henkilöön 
ja muissa teollisuuskylissä yhteensä oli suunnilleen yhtä paljon asukkaita. Kylien 
yhteinen väestö oli noin 3 200 asukasta. Vuoteen 1930 väkimäärä oli suunnilleen 
kaksinkertaistunut ja kylien yhteinen väkimäärä oli 6 200 asukasta. Kasvu perustui 
teollisuuden synnyttämiin työmahdollisuuksiin. Suureen kasvuun tarvittiin luonnollisesti 
muuttoliikettä sekä lähialueelta että kauempaa. Jääsken kihlakunnan muissa kunnissa 
kuin Ruokolahdella ja Jääskessä väkimäärä kääntyi laskuun jo 1920-luvulla. 
Teollistuneella alueella syntyi paikallisliikenteen tarvetta.  
 
Teollisuus ja elinkeinoelämä 
 
Nykyisen Imatran seudulla oli esiteollista toiminta jo 1700-luvulla. Silloin Linnankosken 
itärannalla toimi veromylly. Ensimmäinen kotitarvemylly toimi alueella 1770-luvulla. 
Ensimmäinen sahalaitos aloitti toimintansa vuonna 1796, joka toimi vesivoimalla. 
Imatralla oli vesivoimaa, mutta ei kuljetusyhteyksiä, ennen kuin rautatie vuonna 1893 
valmistui. Vuonna 1895 alkoi Tainionkosken Tornator-tehtaiden rakentaminen. Vuonna 
1897 käynnistettiin puuhiomo ja paperitehdas. Seuraavana vuonna valmistui 
voimalaitos, jonka tuottaman sähkön varaan rakennettiin Elektrometallurgiska 
Aktiebolagetin rautatehdas. Se rakensi vuosina 1926-1927 sisaryritykselleen 
Aktiebolaget Vuoksenniska Osakeyhtiölle puuhiomon. Yritykset generoivat ympärilleen 
toimintaansa tukevaa tuotantoa joko investoimalla tai etsimällä uusia sijoittajayrittäjiä. 
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Ennen Tainionkosken tehtaita käynnistyivät Räikkölänkoskella Jääsken kunnassa 
Enson puuhiomo vuonna 1889. Omistaja nimesi ostamansa koskitilan Ensoksi, koska 
hän oli perustamassa ensimmäistä Vuoksen vesivoimaa hyödyntävää 
teollisuuslaitosta. Ensosta kehittyi suuri puunjalostuslaitos ja voimalaitos.     
 
       

 

 
 
Vuoden 1932 liikennelaskenta osoittaa, että koko Viipurin lääni oli linja-autoliikenteen 
piirissä. Keskittymät ovat Viipuri, Lappeenranta ja Imatran seutu. Ensimmäinen linja-
auto oli aloittanut Imatralla vuonna 1919. Linja-autot olivat siihen aikaan kuorma-autoja 
raskaampia. Keskimäärin linja-auto painoi 4,5 tonnia, raskaimmat jopa yhdeksän 
tonnia. Matkustajien lisäksi niissä kuljetettiin runsaasti rahtia, erityisesti 
maataloustuotteita taajamiin. Lähde: TIEHA/FA 8 24c via Antila 
 
 
Imatra on ollut tunnettu pitkään matkailukohteena ja se on siten ollut merkittävä 
palveluelinkeino. Lappeenranta-Savonlinna-maantiellä oli Siitolan keskikievari. Vuonna 
1846 Kruununpuistoon valmistui majatalo. Sen paikalle avattiin vuonna 1871 
paikallisten yrittäjien perustaman Imatra Aktiebolagetin puinen hotelli Kosken rannalla. 
Sen viereen valmistui hotelli Hotel Cascade vuonna 1893. Se paloi jo seuraavana 
vuonna. Kilpailevia majoitusliikkeitä oli perustettu vuonna 1894 Saimaan rannalle 
Rauhaan, 1893 Adolf Egebergin hotelli Vuoksen itärannalle, Blondina Sereniuksen 
Turistihotelli vuonna 1892 aseman viereen ja vuonna 1895 raittiusravintola, jossa voi 
myös yöpyä. Imatran vanha puuhotelli paloi vuonna 1901. Keisari myönsi varat uuden 
hotellin rakentamiseen. Kivinen hotelli valmistui vuonna 1903. 
 
Majoittujat olivat valtaosaltaan venäläisiä. On esitetty arvioita, joiden mukaan 1890-
luvulla matkailijoita olisi ollut noin 5 000 ja vuonna 1913 20 000. Itsenäisyyden 
alkuvuosina asiakaskunta uudistui, kun raja sulkeutui venäläisiltä matkailijoilta. 
Teollisuuden ja kaupan henkilöstön ympärivuotinen matkustus osittain korvasi entisen 
kesämatkailun. Vuonna 1913 paloi myös Hotelli Turisti. Sen paikalle rakennettiin 
teräsbetoninen Imatran Turistihotelli, joka muutettiin kuitenkin jo vuonna 1923 
oppikouluksi.   
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Ratkaiseva uudistus teollisuudelle oli Imatran voimalaitoksen rakentaminen. 
Suunnitelmat käynnistyivät vuonna 1921. Ensimmäinen turbiini käynnistettiin 
marraskuussa 1928 ja kolmas tammikuussa 1929. Silloin se yhdistettiin Etelä-Suomen 
voimansiirtoverkkoon. Voimalaitoksen laajentamista jatkettiin 1930-luvulla. 
Laajentamista vauhditti se, että Outokumpu Oy perusti kuparisulaton Imatralle ja 
uudistunut Oy Vuoksenniska Ab perusti rautatehtaan. Vuonna 1934 valtion 
muodostama ja omistama Enso-Gutzeit Oy päätti rakentaa Kaukopään 
sulfaattiselluloosatehtaan. Nykyisestä Imatran kaupungin alueesta oli kehittymässä 
suurteollisuuden keskus, Suomen Ruhrin-alue.      
 
Kun väestön kasvu, teollisuus ja kaupunkimaisuus keskittyivät pienelle maapinta-alalle 
Ylä-Vuokselle, Ruokolahden ja Jääsken kunnat säilyivät maatalouskuntina. Teolliset 
elinkeinot toivat seudulle normaalista maaseutukunnasta poikkeavan rahatalouden, 
mikä puolestaan lisäsi liikennetarvetta esimerkiksi elintarvikehuollossa.       

 
 

 
 

Liikennesuunnittelun uutuuksia 1920-luvun lopulla olivat liikennelaskennat. Kuva on 
vuoden 1933 liikennelaskennasta, mikä tuskin kovin paljon poikkeaa Imatran viertotien 
betonipäällystettä edeltäneeltä ajalta. Viipurin läänin liikenne oli Uudenmaan jälkeen 
Suomen vilkkainta. Viipurin seudun suurimmat liikennekeskittymät ovat Viipurissa, 
Lappeenrannassa, Imatran ja Enson tienoilla sekä Kymenlaaksossa ja Terijoella. 
Erityisesti mainitaan, että Imatran ja Enson välinen liikenne oli enimmäkseen kuorma-
autoliikennettä. Lähde TIEHA/FA 8 24c via Antila.  
   
 
Liikenne 
 
Teollistumisen seurauksena Imatralle syntyi kasvukausi, joka voimistui 1930-luvulla 
huolimatta vuosikymmenen lamavuosista.  Liikenteeseen vaikutti luonnollisesti myös 
Ylä-Vuoksen kasvava väestö teollisuuden työntekijöinä. Liikennetarve oli työmatkoina 
ja elintarvikkeiden hankintamatkoina moninkertainen verrattuna maatilatalouteen. Osa 
paikallisliikenteestä pystyi hyödyntämään rautatietä, sen seisakkeita ja Imatran 
asemaa.  
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Rautatiet olivat ainakin vielä 1920-luvulla itseoikeutetusti raskaiden ja massakuljetusten 
peruskuljetusmuoto, mutta autoliikenne joustavuudellaan kehittyi nopeasti. Teollisuus 
tarvitsi raskaita kuljetuksia myös maanteillä. Valtaosa kuorma-autokannasta ostettiin 
maista, joissa tieliikenne ja kuorma-autokuljetukset olivat jo vakiintuneet. Kuorma-
autokalusto oli kehitysasteeltaan ulkomailla vuosia Suomen liikenneolosuhteita edellä. 
Kuorma-autojen nopeus ja kantavuus lisääntyivät nopeasti. Se asetti Suomen melko 
kehittymättömälle tieverkolle suuria kehityspaineita. Resurssien niukkuudesta johtuen 
ne piti suunnata polttavimpien ongelmapaikkojen poistamiseen.   
 

 
 
Viipuri linja-autoasema otettiin käyttöön vuonna 1932. Se oli silloin Pohjoismaiden 
suurin linja-autoasema. Reittikartan mukaan vuonna 1932 Imatra oli Viipurin 
liikennealueen vilkkaimpia solmuja. Imatran suuntaan liikennöi useita yrittäjiä. Imatralle 
liikennöitiin Viipuri-keskeisen liikenteen lisäksi myös Lappeenrannan, Ruokolahden ja 
Rautjärven suunnista. Lähde: Hakala-Rahko 

   
 
Imatrakoski-Vuoksenniska oli 1930-luvun alussa Suomen vilkkaimmin liikennöityjä 
maanteitä. Jo vuonna 1924 tehdyssä seurannassa Imatrankoski-Tainionkoski-tiellä 
kulki päivittäin 192 ajoneuvoa, joista oli linja-autoja 12. Kokonaiskuormitukseksi 
laskettiin 170-190 tonnia. Tien kulutuksen paine keskittyi Imatralla Imatrankosken sillan 
ohjaamana nykyiselle Kanavakadulle. Käytännössä kaikki ajoneuvoliikenne kulki sillan 
ja Kanavakadun kautta.  
 
Vuonna 1892 Imatralta rautatieasemalta lähti noin 1 400 matkustajaa. Tavaraliikenne 
oli vähäistä radan alkuvuosina, noin 30 tonnia. Vuonna 1920 Imatran asemalta 
matkusti 51 520 matkustajaa. Tavaraa lähti Vuoksenniskalta 123 008 tonnia ja 
Imatralta 4 224 tonnia. Rata kuljetti puutavaraa Ensoon.  
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4. BETONI RAKENNUSMATERIAALINA SUOMESSA 
  

4.1. Betoni uutena rakennusaineena  

 
Ensimmäisen kerran Suomen tuontitilastossa mainitaan portland-sementti vuonna 
1856. Tiedetään, että jo sitä ennen sementtiä oli käytetty Saimaan kanavan 
muurirakenteissa. Sementti oli valmistettu rakennuspaikalla ja osoittautui 
huonolaatuiseksi. Betonin käyttö alkoi yleistyä jo 1870-luvulla.  Vuonna 1869 H. 
(Herman) Brummer & Co perusti Saviolle sementtitehtaan. Menekki ei vastannut 
odotuksia ja valmistus päättyi vuonna 1894.  

 
Vuosisadan vaihteeseen mennessä oli Euroopassa kehitetty teräsbetoni (silloin 
rautabetoni). Se avasi rakennusten ja siltojen rakenteille uusia mahdollisuuksia. Tie- ja 
vesilaitosten Ylihallitus rakensi siihen aikaan rautatiet, satamat ja kanavat ja avusti 
tievelvollisia maanomistajia sillanrakennuksissa. Se oli betonin käytön uranuurtaja. 

 
Vuonna 1914 Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö aloitti kotimaisen sementin 
valmistuksen. Vuonna 1919 myös Lohjan Kalkki Oy aloitti sementin valmistuksen. 
Betoni rakennusaineena muuttui kotimaiseksi. 

 
Betonirakentamisen teoria ja esimerkit olivat ulkomaalaisia. Teoreettiset tiedot tulivat 
Saksasta kirjallisuuden, teknisen alan opiskelijoiden ja opettajien välittäminä.  Myös 
betonirakentamisen pioneeriyritykset Suomessa olivat saksalaisia. Pian niiden jälkeen 
toimintansa ulottivat Suomeen useat ruotsalaiset, venäläiset ja muut kansainväliset 
alan yritykset. Ensimmäinen kotimainen betonirakennusliike oli Rich. Helanderin 
Rakennusliike, joka aloitti betonirakentamisen vuonna 1907. Myös Jalo N. Syvähuokon 
Rautabetoniliike kuului alan uranuurtajiin sekä urakoitsijana että työkalujen ja –
koneiden valmistajana.   

 
Betoninormit laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 1877 Preussissa. Suomessa 
normitus eteni hitaasti. Vuonna 1913 otettiin käyttöön Helsingin 
rakennustarkastuskonttorin määräykset betoni- ja rautabetonirakenteista. Valtion ja 
kuntien töitä käsittelevä betoninormiesitys valmistui vuonna 1923, mutta sitä pidettiin 
vanhentuneena ja Valtioneuvosto vahvisti uudistetut betoni- ja rautabetonirakenteiden 
määräykset vuonna 1929. Nämä määräykset olivat voimassa Imatrankosken viertotietä 
päällystettäessä.  

 

4.2. Betonin käyttöönotto Suomessa 

 
Betonin varhaiskäyttö perustui sen ominaisuuksiin sitoa ja kovettua veden alla. 
Ensimmäiset kohteet 1870-luvulla olivat eristysmuurauksia, rakennusten perustuksia ja 
siltojen betoniarinat sekä maatuet. Ensimmäinen suuri kohde oli Hangon 
valtionsataman laajennustyömaa vuosina 1889 – 1891. Ensimmäinen suuri kuivan 
maan betonivalu oli Bogskärin majakan korjaus vuonna 1894. Vuonna 1894 
rakennettiin rautatielle raudoittamaton betoniholvisilta Mannerheimintien (silloisen 
Läntisen Viertotien) alle. Se on vieläkin käytössä Eduskuntatalon vieressä. 
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Ensimmäiset teräsbetonikokeilut suoritettiin Hangon satamassa vuosina 1903-1905, 
jolloin satamaan rakennettiin ylikulkusilta, pitkä siltamainen jalkakäytävä ja 
voimakasiinin katto. Ensimmäinen rautatien ylittävä katusilta valmistui Vesijärventielle 
Lahteen vuonna 1909. Ensimmäiset rautabetonisillat rakennettiin Kristiinankaupungin 
ratapihalle ja Orimattilaan vuonna 1911. Betoni osoitti rakennusaineena 
käyttökelpoisuutensa vuoden 1918 tapahtumien aikana, jolloin piti korjata nopeasti 
tuhoutuneita siltoja. Osa varhaisista silloista on yhä jäljellä ja niistä on esimerkkejä 
Liikenneviraston museokohdekokoelmassa.  

 
Useat, yhäkin edustavina pidetyt rakennukset, perustuivat rautabetonin käyttöön. 
Esimerkkeinä ovat Katajanokan sataman uusiokäytössä olevat makasiinirakennukset, 
monet Helsingin keskustan liikerakennukset, Helsingin rautatieasema, Eduskuntatalo, 
Imatran voimalaitos ja Kanavakadun koulurakennus.  

 

5. TEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN SUOMESSA 
 

5.2. Tierunko ja päällystekerrokset 

 
Sekä autoilun puolestapuhujien että valtiovallan näkökulmasta oli 1920-luvun aikana 
yhteistä, että valtatie, aluksi nimeltään viertotie ja sittemmin I luokan valtatie, on 
vähintään kuusi metriä leveä, ojitettu, melko suora ja korkeuseroiltaan loiva tie.  

 
 

    
 
Vuonna 1924 TVH:n ohjeet viertotien rakenteesta sisältävät perustiedon: Tie 
rakennetaan kahtena kerroksena, jossa on kantava kerros ja kulutuskerros. Kantavan 
kerroksen alla voi olla tarvittaessa eristyskerros ja jakava kerros. Tienpinta on 
leveydeltään 6,0 metriä ja ajoradan leveys 5,0 metriä. Tiellä voi ajaa 7,5 tonnin 
painoinen ilmakumirenkainen auto. Tien arvioitiin kestävän 500-700 ajoneuvon 
päivittäinen liikenne ilman erityistä pintakäsittelyä. Jo yksinkertaisinkin pinnan imeytys 
lisää tien kestokyvyn moninkertaiseksi. Lähde: Lönnroth   
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Tämänkaltaisia teitä katsottiin tarvittavan vain kaikista vilkasliikenteisimmille paikoille. 
Se oli myös ainut tietyyppi, jolle jo vuoden 1917 määräyksissä edellytettiin tierungossa 
murskatun kiviaineksen käyttöä (luonnonsora oli vallitseva rakennusaine) ja erityistä 
kulutusta kestävää pintakerrosta. Kantava kerros rakennettiin joko kiilakivistä tai 
karkeasta sepelistä. Kiilakivi tai ahtokivi tarkoittaa kiilamaisia noin 15x20 lohkottuja 
kiviä, jotka ladotaan tiepohjaan pystyyn. Kivien välit täytetään hienommalla aineksella 
ja jyrätään (eli kiilataan tai ahdetaan) tasaiseksi. Sen päälle tulivat kantavan kerroksen 
sepelikerrokset.  
   
Tienpinnan piti olla harjamainen, kallistus reunoja kohti oli 1:20. Vuonna 1917 ehdolla 
olivat viertotien pintakerrokseksi murskeen, saven ja kivituhkan yhdistelmä eli 
makadami. Mikäli sen jyräämisessä käytettiin vettä, nimenä oli vesimakadami. Myös 
tervaimeytys esitettiin tulevaisuuden päällystemateriaalina. Vuoden 1927 ohjeissa 
pintamateriaalivaihtoehtoja oli useita, joukossa betoni ja rautabetoni sekä erilaiset 
asfaltit. Betonivalun paksuus oli ohjeellisesti 15-20 senttimetriä. Betonipeitteen 
ulkosyrjät vahvistettiin reunakivillä. Jatkosaumat suositeltiin 5-20 metrin välein. 
Keskisauma muodostui valujen väliin. Se piti salaojittaa ja tiivistää asfaltilla. 

 
Imatran voimalaitoksen yläkanavan rakentamisesta johtunut viertotien uusi tielinjaus 
on rakennettu näiden ohjeiden mukaan. Imatrankosken viertotie vuonna 1905 on 
rakennettu melko samantapaisilla ohjeilla. Silloin oli voimassa rakennusohje vuodelta 
1891. Kestopäällysteille tierungon kestävyys on olennaisen tekijä.  
 

5.3. Tiepäällysteet 

 
Kiven käyttö teiden päällysteenä on peräisin tuhansien vuosien takaa. Jo roomalaiset 
päällystivät laajan tieverkon Eurooppaan. Siitä on nähtävissä osia vieläkin. Suomessa 
katuja on ryhdytty kiveämään 1700-luvulla. Helsingissä pääkadut kivettiin Suomen 
Sodan (1808-1809) jälkeen. Varhaisin kivipäällystysmenetelmä, kenttä- eli mukulakivi, 
oli käytössä 1920-1930-luvulle saakka. Pyöreän mukulakiven tilalle 1800-luvulla tuli 
suorakaiteen muotoiseksi hakattu nupukivi. Se muuttui nopeasti kuutionmuotoiseksi 
konevasaralla tehdyksi noppakiveksi. Nykyisinkin tehdään kaduille hidasteita tai 
koristeita noppakivestä.  
 
Ensimmäiset valuasfalttipäällysteet kaupunkien jalkakäytäville tehtiin Ranskassa 1800-
luvun alussa. Luonnonasfaltti on ollut tunnettu tuhansia vuosia Lähi-idässä lattia-, 
eriste- ja tiivisteaineena. Se yleistyi Yhdysvalloissa 1800-luvun puolivälin tienoilla. 
Suomen ensimmäiset jalkakäytäväpäällysteet tehtiin Helsinkiin vuosina 1875 tai 1876. 
 
Tiepäällystyksen eräs klassikoista on skotlantilaisen insinöörin John L. Mac Adamin 
(1756-1836)  ”makadami”. Mac Adam ryhtyi käyttämään rikottua kiveä, sepeliä, 
nykykielellä mursketta teiden rakenteisiin. Vuonna 1820 käytettiin Kaakkois-Suomessa 
murskattua rapakiveä teillä. Ensimmäinen ”makadamitie” rakennettiin 1830-luvulla 
Helsingin Eteläsatamasta Kaivopuistoon. Suomen kaksi ensimmäistä viertotietä, 
Helsingin Läntinen ja Pohjoinen Viertotie eli nykyiset Mannerheimintie ja Mäkelänkatu 
rakennettiin vuosina 1863-1864. Niissä oli sepelipinta kulutuskestävyyden 
parantamiseksi. Rautatieasemille johtavia raskaasti liikennöityjä maanteitä rakennettiin 
sepelipintaisina 1800-luvun loppupuolelta 1930-luvulle asti. Vanhin näistä 
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rautatieasemien viertoteistä on Hämeenlinnan asemalle 1800-luvun lopulla rakennettu 
tie. Näiden teiden joukossa oli myös Imatran viertotie. Sepeliteitä oli Suomessa vuonna 
1935 lähes 50 kilometriä. Osa niistä, esimerkiksi Terijoen viertotie, oli vesisepeliteitä 
(tai vesimakadamiteitä). Niissä oli kiilakivikerros, kaksi sepelikerrosta ja 
kulutuskerroksena sepelikerros, joka jyrättiin savisoran avulla tiiviiksi pinnaksi.  
 
Makadami ei kuitenkaan kestänyt autoliikenteen kulutusta. Tarvittiin sideaineita, joilla 
tienpinta saatiin kestämään. Pölynsitomiseksi jo 1800-luvulla, ennen autojen aikaa, 
Englannissa ja Ranskassa valettiin kivihiilitervaa tai kuumaa bitumia sepelipintaan. 
Suomeen ensimmäiset emulsiosepellykset tehtiin vuonna 1926 Helsingin Eiran 
kaduille. Emulsioiden valmistus alkoi Suomessa vuonna 1928. Emulsioiden käyttö oli 
yleistä1930-luvulla. 
 
Viipurin piirin ensimmäinen päällystetty tie oli Terijoen viertotie. Se oli aikanaan 
rakennettu ”vesimakadamitieksi”, joka vuosisadan vaihteessa oli edustanut korkeinta 
tierakennustaitoa. Se ei kuitenkaan kestänyt kasvavan liikenteen kulutusta. Vuonna 
1929 viertotie päällystettiin uudestaan 1 320 metrin matkalta. Tien rakennekerroksista 
kaivettiin sepelipohja esiin ja sen päälle jyrättiin kaksi sepelikerrosta. Sepelipeitteelle 
valettiin asfalttiemulsio, jonka päälle levitettiin pienikivistä mursketta. Sen päälle tehtiin 
pintakerrokseksi toinen vastaava kerros. Kokeilu onnistui, mutta muutaman vuoden 
kuluttua todettiin, ettei se kestänyt kasvanutta liikennettä. Emulsioasfaltti luokitellaan 
puolikestopäällysteeksi. 

 
Asfalttipäällysteiden kantamuoto oli sulloasfaltti. Se yleistyi alueilla, joilla oli 
asfalttikiviesiintymiä. Raaka-aine on bitumipitoinen kalkkikivi, asfalttikivi. Ensimmäinen 
tie päällystettiin sulloasfaltilla Ranskassa vuonna 1858. Suomeen ei tehty yhtään 
sulloasfalttipäällystettä, vaikka Tukholmassa sillä päällystettiin katuja vuonna 1876.  
 
Ensimmäisiä asfalttibetonin tyyppisiä päällysteitä olivat asfaltti- ja 
tervapäällystemassat, jotka levitettiin kylmänä. Niiden uutuus oli kiviaineksen jaottelu, 
mikä muodosti kiviaineksen kitkaan perustuvan rakenteen. Suomen ensimmäinen   
amiesiittipäällyste tehtiin Helsingin Erottajalle vuonna 1928. Amiesiittipäällysteitä tehtiin 
vuonna 1930 Helsingissä, Turussa, Tampereella, Viipurissa ja Lahdessa. Samana 
vuonna siirryttiin Suomessa valmistamaan kuuma-asfaltteja, kuten hiekka-asfaltti ja 
topeka. Silloin Suomeen tuotiin sveitsiläinen Amman-asfalttiasema. Ensimmäisenä 
työnä sillä valmistettiin asfalttipäällystettä 2,1 kilometriä Helsingin Huopalahden tielle.  
Amiesiitti jäi pois käytöstä jo vuoden 1932 kuluessa. 
  

5.4. Alkuvaiheen betonitiet 

 
Erilaiset edellä kuvatut teiden ja Suomessa käytännössä katujen päällysteet ja 
päällystysmenetelmät olivat kansainvälisiä innovaatioita ja tuotemerkkejä. Niillä oli 
vankka asema sekä kansainvälisesti että Suomessa. Suomessa oli syntynyt jo 1800-
luvun puolella yrityksiä ja jopa ammattiyhdistystoimintaakin asfalttialalle.  
 
Sementti oli Suomessa 1920-luvun lopulla tulevaisuuden rakennusaine. Teiden 
päällystyksessä erityisesti Italiassa, Saksassa ja myös Ruotsissa oli rakennettu paljon 
betoniteitä. Koska suomalaisten vaikuttajien viitekenttä osui niihin maihin, betoni 
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valtasikin Suomessa valta-aseman lyhyeksi ajaksi tienpäällysteenä. Kirjallisuudessa on 
joskus mainittu Suomen betonitiekaudeksi vuodet 1928-1939. Sementin puolesta 
puhuivat luonnollisesti kotimaisuus ja suhteellisesti huokea hinta. Vuosina 1929-1933 
Suomessa tehtiin 5 000-14 000 m² (käytännössä pituudeltaan 1 – 14 kilometriä) 
betoniajoratoja vuodessa. Betoniteitä tehtiin myös raudoitettuna. Suomen 
ensimmäinen raudoitettu betonitie rakennettiin Saloon vuonna 1934. 
 

 

 
 
 
Suomen vanhimpana varsinaisena betonitienä pidetään Helsingin Vanhankaupungin ja 
Malmin välistä tietä. Se rakennettiin vuonna 1928. Kuvassa tasoitetaan betonitien 
reunaa. Lähde: Liikenneviraston kokoelmat/ Mobilian arkisto  

 
 
Tierakentamisessa betonilaattoja käytettiin aluksi muiden päällysten kantokerroksena. 
Vuonna 1865 tehtiin Skotlannissa ensimmäiset sementtibetonipäällysteet myös 
kulutuskerrokseksi. Kokeiluteiksi luonnehdittavia sementtiteitä tehtiin Saksassa vuonna 
1891, Yhdysvalloissa vuonna 1894 ja Ruotsissa 1906. Sementtiteiden läpimurto alkoi 
Yhdysvalloissa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, Ruotsissa vuonna 1923 ja 
Saksassa vuonna 1924. Monipuolisen kalustokehittelyn seurauksena sementtibetoni 
sai Yhdysvalloissa hallitsevan aseman 1920-1930-luvuilla valtateiden päällysteenä. 
Saksassa rakennettiin 1930-luvulla laaja moottoritieverkko betonipäällysteisenä. 
Ruotsissa oli vuonna 1935 betoniteitä 167 kilometriä.  

 
Suomen ensimmäisenä koebetonitienä pidetään vuonna 1926 Helsinki-Turku-
maantielle Helsingin Ruskeasuolle tehtyä 200 metrin päällystystä. Ensimmäinen 
varsinainen TVH:n sementtipäällyste tehtiin vuonna 1928 Helsingin ja Malmin 
maantielle. Päällystystöitä rajoitti1930-luvun taitteen lamakausi, mutta kokeita jatkettiin 
talvisotaan saakka. TVH:n mittavia päällystyshankkeita olivat 1930-luvun loppupuolella 
myös Malmin ja Turun Artukaisten lentokenttien betonipäällystykset. 
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Betoni tehtiin alkuvaiheessa betonisekoittajalla ja levitettiin käsityönä. Eräiden tietojen 
mukaan Suomeen olisi tuotu vuonna 1930 betonitiekone. Keskeinen henkilö oli 
kymenlaaksolainen urakoitsija Jalo N. Syvähuoko. Hän urakoi Helsingin 
Vanhakaupunki-Malmi-tien betonipinnan. Vuonna 1930 valmistui hänen kehittämänsä 
muottikiskoilla liikkuva betonitiekone, johon oli yhdistetty betonimylly sekä koneellinen 
levitys- ja sullontalaite. Sitä on pidetty Suomen ensimmäisenä betonitiekoneena. 
Seuraavana vuonna valmistui suurempi laite. Syvähuoko sai TVH:n Viipurin piiristä 
uuden kumppanin. Piiri lopetti päällystetyöt ja siirsi ne urakoitsijalle. Vuonna 1931 
Syvähuoko urakoi Imatran viertotielle (Imatra-Vuoksenniska) vajaan kilometrin pituisen 
betonipäällysteen eli nykyisen Kanavakadun. Toinen suomalaisista betonipäällysteitä 
tekevistä yrityksistä oli Oy Sementtituote Ab. Tunnettuja betoniteitä olivat Porvoon 
maantien alkupää Helsingistä sekä lyhyehköt betonipäällysteet Helsinki- Turku-tiellä, 
Helsinki-Hyrylä-tiellä ja Turku-Rauma-tiellä.  
 

 

 
 

 
Turku-Helsinki-maantielle valmistui vuonna 1933 sementtibetonilla päällystetty jakso    
Turusta Paraisten tienristeykseen. Kuva on Paraisten risteyksestä. Lähde: 
Liikenneviraston kokoelmat/ Mobilian arkisto   
  

 
Asfaltti kuitenkin valtasi alaa. Kesällä 1932 Viarecta Oy, joka oli 1930-luvun tärkein 
asfalttiurakoitsija, uusi Terijoen viertotien pinnoitteen topekalla eli kuumalla asfaltilla. 
Vuonna 1933 Karhulan tehtaille tehtiin 1,6 kilometrin pituinen asfalttitie. Vuonna 1934 
Imatran ja Enson välinen tie päällystettiin imeytysmenetelmällä 1,2 kilometrin 
osuudelta. Vuonna 1938 se parannettiin asfalttibetonitieksi 4,5 kilometrin jaksolta. 
Töitä jatkettiin Ensosta Jääsken suuntaan vuonna 1939. Silloin Viipurin läänissä oli 20 
kilometriä päällystettyä tietä, mikä oli 0,4 prosenttia tiepituudesta. 
   
Viitaniemi (1978, s. 46) esittää asetelman Suomen maanteiden päällysteistä lääneittäin 
vuosina 1930 ja 1939. Hän käyttää termiä kesto- ja puolikestopäällysteet. Asetelman 
tiedot sopivat hyvin yhteen edellä mainittuihin tietoihin. 
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1930     
      Lääni 
   sora    kesto- ja    yhteensä 

puolik.   
 Uudenmaan 1824 9 1833 
 Turun ja Porin 3060 8 3068 
 Hämeen  2846 10 2856 
 Viipurin  4334 6 4339 
 Mikkelin  1985 - 1985 
 Kuopion  3781 1 3781 
 Vaasan  4816 2 4818 
 Oulun (ja Lapin) 6383 - 6383 
 Yhteensä  29029 36 29063 
 

1939     
      Lääni 
   sora    kesto- ja    yhteensä 

puolik.   
 Uudenmaan 2086 90 2176 
 Turun ja Porin 3515 27 3543 
 Hämeen  3250 12 3262 
 Viipurin  4610 20 4630 
 Mikkelin  2367 - 2367 
 Kuopion  4650 4 4654 
 Vaasan  5410 8 5418 
 Oulun (ja Lapin) 7725 1 7726 
 Yhteensä  33613 162 33613 
 

1930-luvulla kesto- ja puolikestopäällysteiden pituus maanteillä enemmän kuin 
nelinkertaistui. Maanteiden kokonaispituus kasvoi samana aikana noin 16 prosenttia eli 
4600 kilometriä, mistä kolmannes, noin 1500 kilometriä, Oulun ja Lapin lääneissä. 
Päällystyöt ovat keskittyneet Uudenmaan lääniin, koska Helsingin ulosmenoteitä 
päällystettiin moneen suuntaan. Viipurin läänissä päällysteiden pituus lisääntyi 
nopeammin kuin Hämeen läänissä.          

 
Vuonna 1939 Suomessa oli betonipäällysteisiä maanteitä 59 kilometriä, asfaltti- tai 
pintakäsiteltyjä maanteitä 76 kilometriä ja kivipäällysteisiä maanteitä 16 kilometriä. 
Päällystetty tiepituus Suomessa oli melko vähäinen (kestopäällystettä 151 kilometriä 
sekä puolikestopäällystettä 11 kilometriä eli noin 0,5 prosenttia maanteistä). Betonia oli 
noin kolmannes kaikista päällystetyistä maanteistä. Jos vertaa sitä Ruotsiin, ei ero ole 
kovin dramaattinen. Ruotsissa moottoriajoneuvoliikenteen merkitys oli jo huomattavasti 
suurempi kuin Suomessa. Siellä oli vuonna 1939 noin 250 000 autoa ja Suomessa 
51 000 autoa. Myös vertailussa sementtiteiden yleistymisen ajankohdassa Suomi on 
Ruotsiin verrattuna yllättävän varhaisessa vaiheessa. Betonitiet olivat 1930-luvulla 
tyypillinen keino parantaa teiden kestävyyttä.   
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5.5. Betonitiet myöhemmin 

 
Suomi oli hyvin mukana teiden eurooppalaisessa kehityksessä 1920-1930-lukujen 
taitteessa, jolloin Imatran viertotien betonipäällystys rakennettiin. Kun urakoitsijat 
saivat asfalttiasemia 1930-luvun aikana, päällysteiden painopiste siirtyi asfalttiin. 
Vuoteen 1939 mennessä Suomessa oli käytössä 12 tai 13 kuuma-asfalttiasemaa.   

 
Suomessa tietä alettiin päällystää suuremmassa mittakaavassa vasta 1950- ja 1960-
lukujen taitteessa. Raaka-aine saatiin Neste Oy:n öljynjalostamoilta. Urakoitsijat 
hankkivat asfalttikalustot ja betoni jäi pois käytöstä tiepäällysteenä. 1980-luvulle 
mennessä betonitiekokeiluja tehtiin tiettävästi vain neljä: Paraisille, Helsingin Kehä 
Kolmoselle, Paraisten kaduille sekä Palojärven-Olkkalan kokeilutielle. Niiden yhteinen 
pituus oli vuonna 1980 vain noin 11 kilometriä. Betonitiet asfaltoitiin melko nopeasti, 
koska niiden kestävyys oli pettymys. 
 
Osittain asfalttiteiden nopean urautumisen ja uudelleen päällystyksen tarpeen takia 
betoni alkoi uudelleen kiinnostaa tien päällysteenä 1980-luvun aikana. Vuonna 1987 
rakennettiin ”maailman pohjoisin betonitie” Ouluun. Siellä kotimainen urakoitsija käytti 
betonin levityksessä hollantilaista aliurakoitsijaa, joka toi laitteiston mukanaan. Vuonna 
1990 tehtiin Mannerheimintielle Helsinkiin koekatupäällyste myös ulkomaalaisella 
laitteistolla. Hämeen piirin tehtiin Tampere-Lempäälä-tielle ja Lahti-Nastola-tielle 
betonijaksot. Seuraavana vuonna Helsinki-Hämeenlinna moottoritielle tehtiin 17 
kilometrin päällystejatko. Näiden koerakennusten jälkeen katsottiin, että kotimaiset 
urakoitsijat hallitsevat betonipäällysteiden rakentamisen. Kesällä 1994 Lohja-Rudus Oy 
urakoi Tampereen itäiselle ohikulkutielle 8,5 kilometriä betonipäällystettä. Kokemukset 
betoniteistä eivät olleet odotusten mukaiset, eikä niiden rakentamista suuremmassa 
mittakaavassa ole jatkettu. Niiden osuus Suomen päällystetyistä teistä on jäänyt 
pieneksi ja ne jäivät asfalttipinnan alle. Tiettävästi viimeisenä asfaltoitiin Tampereen 
itäisen ohikulkutien rampit.   
 

6. KANAVAKATU BETONITEIDEN JOUKOSSA SUOMESSA 
 

Vuoksi on Ruotsin vallan aikana ylitetty Siitolasta, missä on ollut myös kestikievari. 
Imatra on ollut Suomen vanhimmalla tunnetulla valtakunnallisella tieverkolla. 
Vanhimpien teiden linjaus ei ole osunut nykyisen Kanavakadun kohtaan, mutta 
liikenteelle kehitykselle niillä on ollut merkitystä.  
 
Monet ilmiöt Venäjän vallan loppupuolella lisäsivät Karjalan kannaksen liikennettä sekä 
Saimaan ja Suomenlahden välistä liikennettä. Vaikka pääkulkusuunta Saimaan ja 
Suomenlahden välissä oli Lappee-Viipuri- tie, myös Vuoksenniskalta kehittyivät 
maakulkureitit Viipuriin. Ainutlaatuista oli liikenteen määrä, jonka taloudellisuuden ja 
tehokkuuden nostamiseksi rakennettiin Saimaan kanava. Se valmistui vuonna 1856. 
 
Euroopan ilmiöt tulivat Suomen Suuriruhtinaskuntaan viiveellä. Helsinki-Hämeenlinna- 
rautatie valmistui vuonna 1862. Riihimäki-Pietari-rata valmistui vuonna 1870. Se 
tapahtui suhteellisen myöhään Euroopan muihin maihin verrattuna. Kuitenkaan 
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Suomeen ei ehditty rakentaa raskaalle maantieliikenteelle viertotieverkkoa, kuten 
Keski-Eurooppaan, ennen kuin rautateiden rakentaminen alkoi. Vuonna 1894 valmistui 
Karjalan rata Viipurista Joensuuhun. Karjalan radalta Antreasta rakennettiin Saimaalle 
Vuoksenniskan satamaan satamarata, joka valmistui Imatralle (Imatrankoskelle) 
vuonna 1892 ja Vuoksenniskalle vuonna 1895.  

 

 
 

Viertotietä ei ole vielä päällystetty betonilla, mutta uusi jakso nykyisellä puistokäytävän 
paikalla on valmis. Kuva esittää juuri valmistunutta Imatran voimalaitosta vuonna 1929. 
Kuvaa suurentamalla näkyy, että sillan kaide jatkuu ”Käymätien” risteyksen saakka. 
Vanha viljelysmaisema on istutettu täyteen lehtipuun taimia. Siltojen yli jatkuu tie kohti 
Lappeenrantaa ja Helsinkiä. Kanavakadulla on oppikoulurakennuksen lisäksi vain yksi 
suurikokoinen rakennus. Sen edessä erottuu Kanavakadun entinen jatke kohti 
Vuoksen rantaa. Lähde: Imatran kaupunki 
 
 
Rautatie rakennettiin Vuoksen itäpuolelle. Imatrankosken ylittämiseksi rakennettiin 
rautasilta. Imatran koski oli jo silloin suosittu matkailukohde ja Imatran hotelli sijaitsi 
länsirannalla. Myös Saimaan kanavan valmistumisen jälkeen vakiintunut kulkuyhteys 
Viipurista tuli Rättijärven kautta Imatrankosken länsipuolelle. Maantieliikenne 
Lappeelta Savonlinnaan, joka ennen oli ylittänyt Vuoksen Siitolassa lautalla tai 
veneellä, siirtyi      
uudelle sillalle. 

 
Rautatieasema rakennettiin kauniille paikalle, josta rakennettiin tie, joka avasi 
näkemän joelle. Tie johdatettiin kahdella kaarteella sillalle. Tien varrelle avattiin kaksi 
majoituslaitosta aseman rakentamisen jälkeen. Tiestä alkoi muodostua Imatrankosken 
taajaman liikenteen valta-akseli. 
 



35 

 

 
 
1930-luvun alkuvuosina Imatran keskustasta otetussa valokuvassa erottuvat 
Kanavakatu ja sen uusi jatko yläkanavan sillalle.  Vuonna 1905 rakennettu kävelytie on 
katkaistu kanavan rannalta. Historiallisista Kanavakadun rakennuksista näyttäisivät 
olevan postitalo, SYP-pankin talo, oppikoulu ja aseman rakennukset olevan paikallaan, 
mikä viittaisi siihen, että kuvausvuosi on 1932 tai uudempi. Lähde: Imatran kaupunki.  
 

 
Vuonna 1903 rakennettiin aikaisempia majoituslaitoksia huomattavasti suurempi ja 
komeampi hotelli ”keisarilta” eli Venäjän valtiolta saadulla rahoituksella. Vuonna 1905 
tietä parannettiin ja ajotien lisäksi rakennettiin suora kävelytieyhteys sillalta asemalle. 
Tietä kutsuttiin kansainväliseen tapaan viertotieksi. Tällä viertotiellä on ollut jo alun 
perin kaksijakoinen rooli: Toisaalta se oli taajaman katu ja toisaalta se keräsi sekä 
valtakunnallisen että seudullisen maantieliikenteen Imatrankosken sillalle.  
 
Tien hoito siirtyi poikkeuksellisesti valtiolle. Näitä valtion hoidossa olleita viertoteitä ei 
näytä olleen Suomen virallisen tilaston (STV) teiden hoito- ja korjaustietojen mukaan 
montaa 1890-luvulla: Imatra, Terijoki ja Hämeenlinna, mahdollisesti joitakin muitakin.  
 
Myöhemmin 1920-luvun puolivälissä, kun Imatran voimalaitoksen yläkanava on 
rakennettu, tien linjausta on jouduttu siirtämään itään päin, mutta aseman puoleinen 
pää on entisellä paikallaan. Tien pinnan sementoimisen aikoihin Kanavakadun varteen 
rakennettiin useita julkisia rakennuksia: postitalo, poliisitalo, pankki. Kun Suomeen 
nimettiin vuonna 1938 valtatiet, kaksi niistä kulki pitkin Kanavakatua. Myös sijainti 
keskellä Suomen Ruhriksi kutsuttua teollisuusaluetta on poikkeuksellista. Tien 
kaksijakoinen rooli katuna ja valtakunnallisena päätienä vahvistui. 
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Imatrankoski vuonna 1945 näytti melko samalta kuin vuoden 1929 ilmakuvassa. 
Rautatie ja kadut ovat jokseenkin ennallaan. Viisto puistokäytävä on piirretty vain 
asemalta betonitielle. Kanavakadun jatke Vuoksen rantaan on jokseenkin kadonnut. 
Puistoon istutetut lehtipuut ovat ilmeisesti kasvaneet tarkoitetulla tavalla puistoksi. 
Vuoksen rannalle on noussut sankarihaudan muistomerkki ja virran länsirannan asutus 
näyttää kasvaneen. Lähde: Iltanen 
  
 
 
Näistä näkökulmista katsottuna Kanavakatu, tai ainakin sen rautatien puoleinen osa, 
on historialtaan erittäin poikkeuksellinen tiejakso verrattuna yleensä Suomen 
maanteihin, mutta erityisesti betoniteihin. Missään muualla eivät betonitiet ole olleet 
yhtä edustavalla paikalla. Voidaan ajatella, että Valtionhotelli, Kruunupuisto, Imatra 
luonnonnähtävyytenä, Imatran voimalaitos betonirakentamisen jättiläiskohteena ja 
suurena voimalana sekä Kanavakadun modernit rakennukset ovat olleet harvoja 
moderneja rakennettuja ympäristökokonaisuuksia 1930-luvun Suomessa. Tien 
päällystäminen betonilla on tavallaan kruunannut tämän ympäristön. 
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Suomen tiestölle oli tyypillistä Kanavakadun betonipäällysteen rakentamisen aikaan, 
että teitä ja siltoja korjattiin autoliikenteen vaatimusten mukaisesti. Käytännössä tämä 
oli lähes ylivoimainen tehtävä, vaikka se oli aloitettu jo 1920-luvun alkupuolella. 
Määrältään ja painoltaan kasvava moottoriajoneuvoliikenne ulosmittasi tehdyt 
parannukset nopeasti. Teiden parantamisen voimavaroja rajoitti se, että Suomessa oli 
laajoja tiettömiä alueita, joille piti rakentaa kulkuyhteys. Samalla rakennettiin yhteyttä 
pohjoiselle Jäämerelle, Liinahamarin satamaan. Eteläisen, teollistuvan Suomen 
maantieyhteyksiä voitiin parantaa vain paikoitellen. 1930-luvun lamavuosina teitä 
rakennettiin hätäaputöinä, mikä toisaalta mahdollisti työvoiman saannin, mutta johti 
liikenteen kannalta epäjohdonmukaisten rakennuskohteiden valintaan.     

  
Kanavakadun betonipäällysteen rakentaminen on ollut tyypillistä teiden 
pullonkaulapaikkojen parantamista, kun resurssit eivät ole riittäneet yhtenäisiin ja 
laajoihin maanteiden uudistustöihin. Kanavakadun päällyste on yksi ensimmäisistä 
päällystetyistä teistä. Kirjallisuudessa on usein mainittu, että se on ensimmäinen 
Helsingin ulkopuolinen betonitie. Tämän selvityksen valossa näin onkin. Toisaalta 
betoni sinänsä on yksi vaihtoehto päällystää tie. Kaikki Suomen 1930-luvulla 
päällystetyt tiet yhteenlaskettunakin olivat pituudeltaan 151 kilometriä. Niistä oli 
betoniteitä 59 kilometriä. 
 
Betonipäällyste on Imatralla mitoitettu ennakoivasti vuoden 1937 tienormien mukaan. 
Rakennushetken määräysten mukaan I luokan valtatien leveys on 6,5 metriä ja 
ajoradan leveys 5,5 metriä. Vuonna 1937 nimitys muuttui päällystetyksi tieksi ja 
ajoradan leveys kuudeksi metriksi. Viertotien päällystys rakennettiin kuuden metrin 
levyiseksi. Tämä kuulostaa erikoiselta, mutta ei ollut kovin poikkeuksellista. Näin tehtiin 
monissa rakennuskohteissa, esimerkiksi siltojen kantavuus mitoitettiin huomattavasti 
rakennushetken normeja korkeammaksi. TVH tunsi teiden rakentajana hyvin 
autoliikenteen kasvun paineet ja tiesi tulevien normien valmistelusta niiden sisällön. 
Uusia ohjeita ja normeja työstettiin pitkään, yleensä useita vuosia ja siten ne olivat jo 
voimaan astuessaan käytännön tarpeeseen alimittaisia. Kanavakadun 
betonipäällysteen leveyteen on saattanut vaikuttaa myös Syvähuokon koneen mitoitus 
tai se, että jo 1905 oli tavoitteeksi otettu seitsemän metriä leveä tie.      
  
Ainutlaatuiseksi Kanavakadun betonipinnoitteen tekee se, että betonitiet ovat muualla 
Suomessa joko tuhoutuneet tai peitetty asfaltin alle. Jossain saattaa löytyä säilyneitä 
laattoja tai lyhyitä katujaksoja, mutta maantieverkolla betoniteitä ei enää ole.       
 

7. KANAVAKADUN NYKYTILA VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN 
 

Kanavakadulla on monta alkuperäistä muotoa, joista se on kehittynyt nykytilaansa. 
1930-luvun betonipäällyste ja muutkin tienparannukset vuosikymmen lopulla jäivät 
ennalleen pitkäksi ajaksi sodan takia. Tiet kuluivat, mutta niiden hoitoon tai uusien 
teiden rakentamiseen ei ollut resursseja.  

 
Vuonna 1930 hallitus esitti, että rakennettaisiin rautatie Lappeenrannasta 
Vuoksenniskan kautta Elisenvaaraan. Eduskunta kuitenkin päätti, että rata 
rakennetaan vain Vuoksenniskalle.  Antrea-Vuoksenniska-radan ja uuden radan 
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liittymään rakennettiin Tainionkosken asema. Radalle rakennettiin kaksi suurta siltaa. 
Toinen oli Saimaan kanavan silta ja toinen Mansikkakosken silta. Mansikkakosken silta 
oli yhdistetty rautatie- ja maantiesilta. Sen pituus on 200 metriä. Maantie oli sillan 
alapaarteella ja sitä voitiin käyttää riippumatta rautatieliikenteestä. Silta oli 
poikkeuksellinen rakenteeltaan, muttei ainutlaatuinen. Jo vuonna 1901 Iijoen yli oli 
rakennettu kaksikerroksinen silta.  

 
 

 
 

Kanavakatu on rakennettuna kulttuuriympäristönä säilyttänyt omaleimaisen 
ulkonäkönsä. Läheiset pistetalot, vanhojen rakennusten uudisosat tai taustalla näkyvä 
kirkko sopivat 1930-luvun tieympäristöön. Pikemminkin ne korostavat tien 
käyttöhistorian kerrostumina sen arvoa. Valaisinpylväät eivät kuulu perinteiseen 
tieympäristöön. Ne kuitenkin lisäävät tien turvallisuutta, joten ne hyväksytään kaikilla 
muillakin historiallisella tai museaalisilla maakulkuväylillä. Sinänsä valaisintyyppi ja 
pylvään rakenne ja mitoitus ehkä sietäisivät miljööseen paremmin sopivan ratkaisun. 
Näkemä Vuokselle voisi avata lisää perinteisiä tulkintamahdollisuuksia Kanavakadun 
rakennetulle kulttuuriympäristölle. Myös aseman säilyneiden rakennusten ”näkyväksi 
tekeminen” saattaisi parantaa tien tulkittavuutta. Kuva: Mpz    

 
 

 
Ensimmäinen juna ajoi sillan yli marraskuussa 1933. Rataa jatkettiin kohti Elisenvaaraa 
samana vuonna. Uusi silta ja uuden aseman rakentaminen muuttivat sekä Imatran 
aseman että Kanavakadun käyttöä vähentäen liikennepainetta. Olennainen muutos 
aseman liikenteeseen oli rajan siirtyminen nykyiselle paikalle, jolloin yhteys Viipuriin 
katkesi. 
 
Betonitien säilymiselle tärkeimpiä muutoksia on ollut Imatrankoskentien ja Vuoksentien 
yhdistäminen Viidentien risteyksen kautta 1950-luvun alussa ja sekä Imatrankoskentien 
jatkaminen kohti Rajapatsasta. Ne ovat rauhoittaneet Kanavakadun liikennemäärää ja 
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erityisesti ohjanneet raskaan liikenteen kadulta pois (Vrt. vuonna 1948 kuorma-auton 
suurin paino 10,1 tonnia ja vuonna 1957 ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino 24 
tonnia). Kehitys on jatkunut samaan suuntaan, kun valtatie 6 siirrettiin Mansikkalan 
uudelle maansillalle vuosina 1967-1973.      

 
 

 
 

Betonipinta artikuloi poikkeuksellisesta paikasta. Kokonaisuutena suojellut 
rakennukset, leveä tila talojen ja ajoradan välillä, ajoradan mittasuhteet sekä 
puistomainen puusto on helposti tulkittavissa ja ymmärrettävissä perinteiseksi, mutta 
eläväksi rakennetun kulttuurin kohteeksi. Jos autot vaihdettaisiin 1930-luvun 
”virtaviiva-autoiksi”, vaikutelma olisi suoraan 1930-luvun lopusta. Vaikka sementtipinta 
on vaurioitunut ja osittain asfaltin peittämä, se on kuitenkin kulttuurimaiseman 
keskeinen elementti. Kuva: Mpz    

 
 

8. KANAVAKATU OSANA YMPÄRISTÖÄÄN 
 

Suomessa on epäilemättä muitakin kohteita kuin Kanavakatu, missä maantien varrelle 
on kehittynyt taajaman keskus ja maantie on muuttunut kaduksi. Rakennetun kulttuurin 
ilmiönä Kanavakatu näyttäytyy jokseenkin ainutlaatuisena Suomessa. Se rakennettiin 
yhdistämään Suomen merkittäväin matkailukohde, Imatrankoski ja sen hotelli 
rautatieasemaan. Jo alun perin se on pyritty rakentamaan ”mannermaisen” 
edustavaksi toisistaan erotettuine ”käymäteineen” ja maanteineen.  
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Ajan mittaan siitä kehittyi puistomainen hallintofunktioiden keskus. Nykyaikana 
hämmästyttää, että betonitie on linjattu niin avarasti. Tien eli betonipinnan molemmin 
puolin on tyhjää runsaasti. Erityisesti 1930-luvun talojen kohdalla tämä on erikoista, 
koska taajamissa yleensä talot rakennettiin lähemmäksi tietä tai katua. Runsas 
tiepinta-ala on mahdollistanut esimerkiksi autojen pysäköintijärjestelyt.   

 
 

 
 

Kanavakadun alkuperäinen luonne maantienä avautuu tässä kaarteessa parhaiten. 
Betonoinnin leveys on tien historiallinen mittasuhde. Sen säilyminen mahdollisimman 
ehjänä, suoralinjaisena ja peittämättömänä vaalii tien historiallista arvoa. Kuva: Mpz 

 
 
 

Poikkeuksellista ja historian todistusvoiman näkökulmasta arvokkainta on, että tiellä ja 
sen vaikutuspiirissä olevilla rakennuksilla on jatkuvasti käyttöä ja 
käyttötarkoituksissakin on jo useampia kerrostumia. Suomessa on Euroopan maihin 
verrattuna nuori rakennuskanta osittain juuri sen vuoksi, että vanhat rakennukset on 
purettu ja korvattu uusilla. Koska Kanavakadun rakennukset ovat säilyneet käytössä, 
on myös Kanavakadun betonipinnan säilyneisyydellä oma arvonsa.     
 
 
 
 
  



41 

 

9. KANAVAKADUN MERKITYS OSANA VALTAKUNNALLISTA 

TIELIIKENNEVERKKOA  
 

Liikenneviraston (ent. Tiehallinnon) museotiet ja -sillat arvoluokitetaan kolmen kriteerin 
avulla, jotka ovat: 1. Tietoarvo, 2. Tieliikennehistoriallinen arvo, 3. Säilyneisyysarvo. 
Arvoluokituksella rajataan perinnekokoelman kannalta merkittävät kohteet ja valitaan 
tallennettavat kohteet.1 Arvoluokitusta on sovellettu, kun museotie- ja  ̶ siltakokoelmaan 
on valittu uusia kohteita tai on pyydetty historia-arvolausuntoa muista kohteista tai  
selvitetty kohteen museaalista arvoa muista syistä. Liikenneviraston kokoelmaan 
voidaan valita vain maanteitä, ”valtionteitä”, koska niiden museaaliseen hoitoon 
voidaan käyttää tienpidon budjettivaroja.   
 
1. Tietoarvon avulla selvitetään, onko kohdetta tutkittu tai onko siitä ainoastaan 

dokumentteja ja mainintoja kirjallisuudessa.  
2. Tieliikennehistoriallisen arvon avulla selvitetään, liittyykö kohde Suomen 

valtakunnallisen tieliikenteen historian kannalta keskeiseen ajanjaksoon ja/tai 
rakennustekniikkaan.  

3. Säilyneisyysarvon avulla selvitetään, onko kohteessa säilynyt historiallisesti 
olennaisia ja/tai toiminnallisia ominaisuuksia aikakaudesta tai ilmiöstä, jota halutaan 
dokumentoida.  
 

Kriteerit pisteytetään, jolloin kohteita voi verrata toisiinsa. Pisteytys on yhdestä 
kolmeen, joista paras pisteytys on yksi. Lisäksi selvitetään museointimahdollisuuksiin 
vaikuttavia tekijöitä, joita tyypillisesti ovat kohteen omistus, kaavatilanne, kohteen 
säilymisnäkymät ja suojeluasema. Jokaisesta ilmiöstä tallennetaan vain yksi kohde eli 
toisintoja ei kokoelmassa säilytetä. 

 
Nykyinen museokohdekokoelma on käyty läpi yllämainituilla kriteereillä. Siitä on 
poistettu edellä mainittuja toissijaisia kohteita ja lisätty yksi uusi kohde. Kokoelmaa 
täydentävien kohteiden etsintä on vireillä. Tavoitteena on saada arvokkaat suomalaiset 
tiet ja sillat sekä niiden tietoarvo tallennettua pitkäjänteisesti Liikenneviraston 
(Tiehallinnon) perinnekokoelmaksi ja siten osaksi kansallista kulttuuriomaisuutta.2  

9.2. Tietoarvo (selvitetty tieto, potentiaalinen tietovaranto) 

 
Kanavakadun selvitetty tietoarvo perustuu ensisijaisesti tähän selvitykseen. Se olisi 
helposti muutettavissa historiatieteen kriteerit täyttäväksi tutkimukseksi. Potentiaalista 
tietovarantoa voi löytyä vielä runsaasti. Selvityksen aikana löytyi paljon viitteitä, että 
arkistolähteistä löytyy vielä tietoa, esimerkiksi rakennus- ja hoitokustannuksista. 
Kansatieteellistä näkökulmaa eli tienrakentajien ja -käyttäjien kokemuksia ei ole 
selvitetty lainkaan. Myöskään tiestä ei ole arkeologista tietoa, joskaan sitä ei ole 
muutenkaan Suomen teistä juuri lainkaan. Tietoarvo perustuu tähän selvitykseen, mikä 
on pisteytyksenä 2. 

                                                           
1  Museokohteiden kokoelmapolitiikka on muodostettu Tiehallinnon esine- ja kuvakokoelmien 

kokoelmapolitiikkojen pohjalta yhteensopivaksi. 
2 Liimatainen 2007, liite 5 
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9.2.1. Tieliikennehistoriallinen arvo 

 
Tämän selvityksen mukaan Kanavakadun tieliikennehistoria on pitkä ja 
monikerroksinen, samalla myös monitulkintainen. Kanavakatua voidaan tulkita 
tiehistoriassa keskiajalta ainakin vuoteen 1948, jolloin se on muuttunut kauppalan 
kaduksi. Kanavakadun oma historia maantienä alkaa rautatieaseman, rautasillan ja 
Imatrankosken hotellin välisenä kulkuyhteytenä vuodesta 1893. Betonoinnille 
välttämätön edellytys oli tien korjaaminen viertotieksi vuonna 1905. Jos valitaan 
Kanavakadun betonipäällysteen valmistuminen arvotuksen ajankohdaksi, tie oli ollut 
ainakin edellä mainitut neljä kertaa valtakunnallisen maantieverkon toisaalta tyypillisen, 
toisaalta harvinaisen vaiheen todiste.  
 
Kanavakatu edustaa ilmiönä alkuperältään 1800-luvun tieverkon täydentämistä, missä 
pontimena olivat sisämaakaupan ja alkavan puunjalostusteollisuuden tarpeet. Toisaalta 
se myös edustaa tierakennuksen ilmiöitä, johon vuoden 1917 tielaki on vaikuttanut. 
Niissä pontimena ovat olleet matkailu ja autoliikenteen tarpeet. Tiehistorialliselle 
aikajaksolle tyypillistä on ollut teiden korjaaminen uusien rakentamisen sijasta Etelä-
Suomessa. Teiden korjaaminen ja parantaminen ovat usein liittyneet eri 
liikennemuotojen yhteistyömahdollisuuksien parantamiseen tai täydentämiseen. 
 
Tien betonipäällystäminen taas liittyy valtatieluokitukseen ja sen ennakointiin 
tierakentamisessa. Suomessa on verraten yleistä, että teille kerrostuu merkityksiä 
monilta tieliikenteen kausilta, koska tielinjaukset ovat olleet hyvin pitkäikäisiä. Kuitenkin 
Kanavakadun kohdalla nämä ilmiökerrostumat ovat Suomessa poikkeuksellisen 
merkittäviä, koska ne liittyvät ilmiöiden alkuvaiheisiin ja niiden jäänteet ovat säilyneet 
pitkään.  
 
Tieympäristönä Kanavakatu on erikoinen. Rakennuskanta on toisaalta vanhaa, 
rautatiehen ja sen rakennusaikaan liittyvää, mutta toisaalta myös ajallisesti tien 
betonipäällystämiseen liittyvää. Tien vaikutelmassa on merkittävää sen puistomainen 
siis oikeastaan rakennettu luonnonkauneus, joka on Suomessa poikkeuksellisen 
vanhaa perinnettä. Tieympäristönkin näkökulmasta Kanavakatua voi pitää tyypillisiä 
ilmiöitä edustavana, mutta harvinaisena, hyvin säilyneenä todisteena. 
Kokoelmapolitiikassa se ei ole arvioinnin kriteeri, mutta on pidetty lisäarvona kohteelle, 
jossa rakenteelliset seikat ovat hyvin säilyneet.  
 
Tämän selvityksen perusteella Kanavakadun tieliikennehistoriallinen arvo on 
epäilyksettä paras mahdollinen eli pisteytyksenä 1. 
 

9.2.2. Säilyneisyysarvo 

 

Tässä selvityksessä Kanavakatu edustaa useita tiehistorian jaksoja. Kanavakadun 
ilmiasu on betonitie. Kun betonipäällystetyn tien museoarvo on tässä selvityksessä 
keskeistä, se edustaa lähinnä ilmiönä valtatieajattelua. Kanavakadun alkuperäinen 
linjaus ja jatke kohti Vuoksen rantaa on tässä näkökulmassa toissijainen, mutta sen 
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historia-arvo on periaatteessa tien alkuperäisyyden näkökulmasta yhtä arvokas kuin 
tien kerrostumat muutokseen saakka.  
 
Selvityksen perusteella on selvää, että 1930-luvun valtatie ja toisaalta myös Imatran 
liikenteen valta-akselin miljöö ovat säilyneet lähes täydellisinä. Betonipinta on 
vaurioitunut useista kohdista, mutta se ei estä tai edes vaikeuta tien tulkintaa. Tien 
rakennekerrokset ovat hyvin todennäköisesti säilyneet betonipinnan alla alkuperäisinä. 
Käytännössä sieltä voi löytyä vuoden 1892, vuoden 1905 ja betonoinnin yhteydessä 
tehdyt rakennekerrokset. Säilyneisyyttä on edistänyt huomattavasti raskaan liikenteen 
vähentyminen ja poistuminen Kanavakadulta ennen kuin kuorma-autojen kuormat ovat 
muuttuneet kovin painaviksi.  
 
Voidaan arvioida, että Kanavakadun säilyneisyys verrattuna betonoinnin ajankohtaan 
on lähes täydellinen eli pisteytys on 1. 

 

 
 

Betonipäällyste on paikoitellen säilynyt ehjänä. Keskisauma on yleensä säilynyt 
suorana ja tasaleveänä. Rakennusohjeiden mukaan liikuntasaumat olisi pitänyt täyttää 
asfaltilla. Kuva Mpz 

     

9.2.3. Muut säilymiseen vaikuttavat tekijät 

 
Ylläesitetyllä arvotuksella ja pisteytyksellä Kanavakatu täyttää ne kriteerit, jolla se 
voitaisiin valita tiemuseokohteeksi. Se kuuluisi tallennusluokkaan ”pysyvästi 
säilytettävät museokohteet”. Se ei olisi minkään kokoelmaan kuuluvat kohteen toisinto 
eli kaksoiskappale. Kokoelmassa on tosin museokohde Viipuri-Savonlinna-tiestä. 
Kuitenkin Niskapietiläntie vain muutaman kilometrin päässä Kanavakadusta edustaa 
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toisenlaista ilmiöpohjaa ja on myös helposti tulkittavissa maaseudun maantieksi. 
Valinnan estää se, ettei se ole enää maantie (=Liikenneviraston omistama tie).  
 
Koska betonipäällyste on säilynyt pääosin käyttökuntoisena noin 80 vuotta ja liikenteen 
kulutus on vähäinen ja puistokäytävän jaksolla lähes olematon, sen voidaan olettaa 
säilyvän edelleen vuosikymmeniä.  
 
Alueen maankäyttö, joka perustuu rakennetun kulttuuriperinnön tunnistamiseen ja 
suojelemiseen, edistää tien säilymistä. Erityisesti puistokäytävän jaksolla sen voidaan 
ajatella kuuluvan RKY-alueeseen. Huolimatta, että Kanavakadun säilyneisyys sekä 
tienä, katuna että tiemiljöönä ovat korkeatasoisia, kohdetta on vaikea tulkita ilman 
opastusta.         

   

10. YHTEENVETO KANVAKADUN MUSEOKOHDEARVOSTA 
 

Kanavakatu on edellä esitetyillä perusteilla arvotettavissa Suomen edustavimpiin 
tiemuseaalisiin kohteisiin. Maantiekohteiden omistajan, Liikenneviraston, 
museokohdekokoelman kokoelmapolitiikan arvotuksen perusteella Kanavakatu täyttää 
”pysyvästi säilytettävät museokohteet”- tallennusluokan kriteerit. Liikenneviraston 
kaikki museokokoelman kohteet ovat jatkuvassa käytössä ja niitä nimenomaan 
vaalitaan käytössä. Vain käytössä oleva, hoidettu ja ylläpidetty tie, katu tai silta voi 
säilyä rakennetun kulttuurin muistomerkkinä. Imatran kaupungin katuna Kanavakatua 
ei voi liittää Liikenneviraston museokohdekokoelmaan yhteisesti historiasta ja 
perinteestä huolimatta.  

 
Tästä näkökulmasta Imatran Kanavakatu on lähes ainutlaatuinen historiallinen kohde. 
Kanavakatuun yhdistyy tieliikenteen historia Jaakko Teitin valitusluettelosta alkaen. 
Keskeinen kehitysvaihe on ollut 1800-luvun ja 1900-luvun taite, jolloin teollistumisen 
alkuvaiheet lisäsivät liikennetarvetta. Puutavaran kuljetukseen rakennettu rautatie 
Viipurista Antrean kautta Imatralle ja Vuoksenniskalle toimikin alkuvuosina 
henkilöliikenneratana. Kauniille paikalla Imatran kuuluisan kosken lähelle rakennettu 
Imatran asema yhdistettiin sillalla Vuoksen länsirannalla sijainneeseen hotelliin. Kun 
hotellia parannettiin ja se sai Valtionhotellin komean nimen, tietä parannettiin 
viertotieksi, jotta se kestäisi rautatien aiheuttaman maantieliikenteen kuormituksen. 
Samalle väylälle siirtyi Lappeenrannan ja Savonlinnan välinen jo vuosisatainen 
kaukoliikenne. 

 
Ylä-Vuoksen alueesta kehittyi yksi Suomen teollistuneimmista alueista 1900-luvun 
alkuvuosina. Suomen itsenäistyttyä uusi tielaki siirsi teiden hoidon, ylläpidon ja 
rakentamisen valtiolle. Käytännössä Imatran silta ja viertotie oli jo rakennettaessa 
otettu valtion hoitoon, koska katsottiin, että niiden hoito olisi kohtuuton taakka 
tievelvollisille maanomistajille. Kehityksen avain oli riittävän suuren vesivoima-aseman 
rakentaminen. Kun Imatran voimalaitos valmistui vuonna 1929, se oli itsenäistyneen 
Suomen ylpeyden aiheita.  Teollistuminen kulminoitui 1930-luvulla Kaukopään tehtaan 
rakentamiseen. Teollisuuden voimistuminen lisäsi maantieliikennettä huolimatta siitä, 
että bulkkikuljetusten perusmuotona olivat rautatiekuljetukset. Teollisuus veti 
työvoimaa lähes koko Etelä-Suomesta melko pienelle alueelle Ylä-Vuoksen rannoille. 
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Alueelle muodostui useita teollistuneita keskuksia. Elintarvikehuolto ja työmatkat 
lisäsivät liikennettä. Ylä-Vuoksenlaakson ympäristöön syntyi poikkeuksellisen vilkas 
linja-autoliikenne ja myös rautatietä voitiin käyttää paikallisliikenteeseen. 

 
1920-luvun kuluessa koko Euroopan valtasi innostus valtateistä nykyaikaisen valtion 
tunnus- ja vertauskuvana. Suomessa betonirakentaminen edusti myös tätä samaa 
suuntausta. Betonirakentaminen oli kehittynyt nopeasti ja saavuttanut riittävän 
luotettavuuden. Se on moderniuden vertauskuva. Imatralla oli Suomen suurin 
betonirakennus eli Imatran voimalaitos. Voimalaitos oli valtion rakennuttama. Myös 
seudun teollisuudesta merkittävä osa oli valtion omistuksessa. Imatran viertotie 
Imatrankoskelta Tainionkoskelle ja tie Ensoon olivat valtion välittömässä hoidossa. Tie 
oli kovassa kuormituksessa jatkuvasti kasvavan liikennetiheyden ja kuormien alla. Tien 
kuormitus oli tärkeä peruste betonipäällysteelle, mutta tärkeää oli myös, että valtio 
pystyi rakentamaan kohteen, jossa kaikki, tietä myöten, vastasi Euroopan 
kehitystasoa.   

 
Imatran viertotie ei ollut Suomen ensimmäinen viertotie, päällystetty tie eikä 
kestopäällystetty tie, ei edes betonipäällystetty tie, mutta se oli näiden kaikkien uraa 
uurtaneiden tierakentamisen uudisteiden joukossa. Nykyinen Kanavakatu on todiste ja 
edustaja kaikista näistä Suomen liikennehistorialle tyypillisistä ilmiöistä ja 
kehitysvaiheista.   

 
Toistaiseksi ei ole tiedossa, olisiko jossain muualla Suomessa keskittynyt yhteen, 
melko tiiviiseen, tiejaksoon yhtä paljon tieliikenteen historiaa kuin Imatran 
Kanavakatuun. Liittymät teollisuushistoriaan, muihin liikennemuotoihin, 
asutushistoriaan ja rakennushistoriaan ovat selkeät. Imatran Kanavakadun luonne 
keskustapromenaadina liittyy sen rakentamiseen hotellin ja aseman yhdistäväksi 
akseliksi, jonka ympäristö on lisäksi muutettu puistoksi. Tien varren rakennuskanta oli 
pitkään vähäinen; merkittävin rakennus oli Imatran Turistihotellin teräsbetoninen 
rakennus.  

 
Samaan ajankohtaan tien betonoimisen kanssa osuvat tien varteen rakennetut 
funkistyyliset virastotalot. ”Valkoista arkkitehtuuria” edustavat rakennukset ja vaalea 
betonipäällyste sopivat yhteen sekä visuaalisesti että ajatuksellisesti.  

 
Kanavakadun kokonaisuuden säilyminen on sen suurin kulttuurinen arvo. Tärkein 
tekijä säilymiselle on ollut sekä tien että sen varren rakennusten jatkuva käyttö, vaikka 
käyttötarkoitukset ovatkin uudistuneet. Tien ja betonipinnan säilymiselle avain on ollut 
uusien väylien avaaminen lähistölle, jolloin raskaan liikenteen rakenteeseen verrattu 
ylikuormitus ei ole päässyt tuhoamaan tierakennetta. Kanavakadun betonipintakerros 
on mitä todennäköisimmin ainut alkuperäisenä säilynyt betonitiepäällyste Suomessa. 
Historiallisesta näkökulmasta sen tutkittavuus on täydellinen. Muut Suomen betonitiet 
ovat yleensä löydettävissä nykyisten teiden ja katujen rakennekerroksista asfaltin alta. 
Kanavakadun betonitiepinnoite ainutlaatuinen jäänne Suomen tieliikenteen historiasta 
ja museaalisessa mielessä se on hyvin säilynyt. Välittömästi betonipinnoitetta tai sen 
tierakennetta ei uhkaa mikään. Voidaan ennustaa, että rakenne säilyy vuosikymmeniä. 
Betonia tierakennusaineena on jokseenkin mahdotonta korjata, joten nykyistä 
rakennetta tulee käyttää sitä vaalien.               
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Historiallisesti arvokasta ympäristöä on helpointa vaalia käyttämällä sitä ensisijaisesti 
alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, mutta ei ole huono idea muuttaa hotelli 
kouluksi. Kaikkea ei voi säilyttää. Siitä esimerkkinä Imatran asema. Se on purettu 
vuonna 1973. Nyt aseman aukio on historiallisena kohteena tulkitsematon paikka ilman 
opastusta. Mielenkiintoista historian näkökulmasta on, että aukiolla kohtaa jo kauan 
sitten muistoihin jäänyt Imatranajon RR-kilpailun katurata vielä vanhempaa liikenteen 
historiaa. Kuva: Mpz  
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Luonnos Kanavakadun opastaulun tekstiksi 

 

Liikenneviraston museokohteiden opastaulun teksti laaditaan seuraavan ohjeen 

mukaan: 

   

”Opastaulun teksti 

Opastaulun tekstistä tulee ilmetä seuraavat seikat: 

 

• Mitä valtakunnallista ilmiötä museokohde 

edustaa = miksi se on kokoelmassa? 

• Tien tai sillan historian, keskeisten tunnistuspiirteiden ja 

ympäristösidoksen kuvaus 

• Valintaan vaikuttaneet mahdolliset lisäarvot” 

 

Tekstin pituus on korkeintaan 120 sanaa. 

 

Sovellettuna Imatran Kanavakatuun teksti voisi olla: 

 

IMATRAN KANAVAKATU 

 

Autoliikenteen merkitys kasvoi nopeasti Suomen itsenäistyttyä. Autoliikenne kulutti 

maanteitä hevos- ja kävelyliikennettä nopeammin. 1920-luvulla maailmalla yleistyi teiden 

kestopäällystäminen. Suomessa ensimmäiset kestopäällysteet tehtiin 1920- ja 1930-

lukujen taitteessa. Kanavakadun betonipäällyste on Suomen ensimmäisiä 

kestopäällystettyjä teitä. Se valmistui vuonna 1931. Silloin betoni oli ensisijainen 

vaihtoehto kestopäällysteeksi.  

 

Imatra oli 1800-luvun lopulla Suomen merkittävin matkailunähtävyys. Imatran 

Kanavakadun historia alkaa vuodesta 1892, jolloin Imatrankoskelle tuli rautatie, 

rautatieasema ja terässilta. Jo keskiajalta tunnettu Lappeen ja Savonlinnan välinen tie 

linjattiin Imatrankosken sillalle.  Vuonna 1905 valmistui nykyinen Valtionhotelli 

aikaisempien hotellien paikalle. Tie Valtionhotellilta Vuoksenniskalle parannettiin 

korkeimman luokan maantieksi eli viertotieksi, josta on puistonäkymä Vuokselle. Tie 

betonoitiin 1930-luvun alussa erityisesti teollisuuden kuljetusten ja linja-autoliikenteen 

takia.   

 

Kanavakatu on ainut yhtenäisenä säilynyt betonitie Suomessa. Säilymiseen on 

ratkaisevasti vaikuttanut liikenteen ohjaaminen sen ohittaville väylille jo 1950-luvulla.    

 

(2015) 

 

 
 



48 

 

LÄHTEET 
 
Arkistolähteet 
 
Mobilian arkiston kokoelmat 
Tiehallinnon kokoelmat Mobilian arkistossa 
 
Haastattelut 
 
Alpo Arvonen, eläkeläinen, betoniteiden tilaaja Tiehallinnon Hämeen piirissä, 9.12.2014 
Sulo Palovaara, paikkatietopäällikkö, Imatra, 20.11.2014 
Kalle Pakarinen, intendentti, Imatra, 20.11.2014 
Miikka Kurri, rakennustutkija, Etelä-Karjalan maakunta museo, useita kertoja ja 
sähköpostinvaihtoa  
 
 
Internet 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KOHDE_ID=1175&OBJECTID=23930 
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAD&u
rl=http%3A%2F%2Felma.elka.fi%2FArkHistory%2FE032.DOC&ei=XLyOVJO3L4u9ygOEroBY&usg=AFQjCNEI5g
5bJMrmpoPj51Pj_VDG-m_dWQ  
http://194.251.35.222/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=14198 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29087   
http://maisema.kymenlaakso.fi/ 
www.vanhakartta.fi  
 

 
Kirjalliset lähteet 
 

Alamäki, Päivi, 1997, Väestön muutokset, Imatran kirja, Jyväskylä 
Antila, Kimmo, 1994, Pietarin ja Viipurin teillä, Jyväskylä 
Antila, Kimmo, 1999, Rajaseudut, maanpuolustus ja tienrakennus, Soraa, työtä, 
hevosia, Helsinki  
Arvokkaat maisema-alueet, 1993, Helsinki 
Autoilijan tiekartta, 1928, Maanmittauslaitos, Helsinki  
Bidrag till Finlands officiella statistik, XIX, Väg- och vattenbyggnaderna, 1892, 
Helsingfors  
Bidrag till Finlands officiella statistik, XIX, Väg- och vattenbyggnaderna, 1893, 
Helsingfors  
Bidrag till Finlands officiella statistik, XIX, Väg- och vattenbyggnaderna, 1894, 
Helsingfors  
Bidrag till Finlands officiella statistik, XIX, Väg- och vattenbyggnaderna, 1895, 
Helsingfors  
Bidrag till Finlands officiella statistik, XIX, Väg- och vattenbyggnaderna, 1905, 
Helsingfors  
Hakala-Rahko, Ilmo, 2010, Viipurissa, Viipurista, Viipuriin, Lahti  
Eerikäinen, Matti, 1917, Maantien rakennuksen ja kunnossapidon alkeet, Porvoo 
Hiekka, Lauri S., 1989, Asfaltti ja liikenne, Jyväskylä 
Iltanen, Jussi, 2010, Radan varressa, Viljandi, Viro 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KOHDE_ID=1175&OBJECTID=23930
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Felma.elka.fi%2FArkHistory%2FE032.DOC&ei=XLyOVJO3L4u9ygOEroBY&usg=AFQjCNEI5g5bJMrmpoPj51Pj_VDG-m_dWQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Felma.elka.fi%2FArkHistory%2FE032.DOC&ei=XLyOVJO3L4u9ygOEroBY&usg=AFQjCNEI5g5bJMrmpoPj51Pj_VDG-m_dWQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Felma.elka.fi%2FArkHistory%2FE032.DOC&ei=XLyOVJO3L4u9ygOEroBY&usg=AFQjCNEI5g5bJMrmpoPj51Pj_VDG-m_dWQ
http://194.251.35.222/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=14198
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29087
http://maisema.kymenlaakso.fi/
http://www.vanhakartta.fi/


49 

 

Landsvägkarta-Maantiekartta, Suomen Matkailijayhdistys ry, 1913, Helsinki  
Liimatainen, Kirsti, 2007, Tiehallinnon museotiet ja –sillat, Tampere 
Luoto, Jukka, 1997, Asutus ja väestö kivikaudelta 1800-luvulle, Imatran kirja, Jyväskylä  
Koponen, Kyösti, 1983, Maantiesiltakannan kehitys Suomessa, Helsinki 
Kääpä, Katariina, 1997, Diligenssivaunuista telttaturistiin, Imatran kirja, Jyväskylä   
Lönnroth, Arvo, 1927, Tiekäsikirja, Helsinki 
Matkasuuntia Suomessa I-IV, 1890, näköispainos 1986, Jyväskylä 
Nyyssönen, Jukka, 1997, Kaupankäyntiä ja pankkitoimintaa, Imatran kirja, Jyväskylä 
Ojonen, Lasse, 1997, Imatran rakennetun ympäristön kohteet, Imatran kirja, Jyväskylä  
Paappa, Eero, Ropponen, Jari, 1992, Jääsken kihlakunnan historia III, Pieksämäki 
Piltz, Martti, 2011, Betonitiet Suomessa, julkaisematon Mobilian 
tietopalvelukysymyksen vastaus 
Perko, Touko, 1984, Kohti modernia tiepolitiikkaa, Maanteiden rakentaminen 1918-
1939, Suomen teiden historia 2., Mikkeli 
Puricelli, Piero, 1929, Autotiet, Helsinki 
Ramsay, August, 1895, näköispainos 1982, Suomi matkaopas, Kuopio 
Rantamo, Esa, 1998, Urakoitsijat tienrakentajina ja kunnossapitäjinä, Mobilia 1998, 
Kerava 
Taivainen, O. A., 1984, Teiden teknisestä kehityksestä autokaudella, Jyväskylä 
Valta, Jukka, 1997, Tavaran- ja tiedonkulku, Imatran kirja, Jyväskylä 
Valtionrautatiet 1912-1937, II osa, 1937, Helsinki  
Viertola, Juhani, 1974, Yleiset tiet Ruotsin vallan aikana, Autonomian ajan alkupuoli 
vuoteen 1875, Autonomian ajan loppupuoli Suomen itsenäistymiseen saakka, Suomen 
teiden historia 1., Mikkeli 
Viitaniemi, Matti, Mäkelä, Aarne, 1978, Suomen linja-autoliikenteen historia, Jyväskylä 

 
 
 


