
Suupohjan  seudun 
liikenneturvallisuussuunnitelma  

TIEHALLINTO  
og  TIEH/VAA /kiie 

	 VÄGFÖRVALTNINGEN  



Suupohjan  seudun  
liikenneturvallisuussuunnitelma 

TIEHALLIÅro 

Kirjast 

TIEHALLI  NTO 
 Vaasan tiepiiri 

 2006  



Kartat  © Genimap  Oy, Lupa  L4356  

Painotalo  Casper  Oy 
Kurikka  2007  

Julkaisua saatavana:  

Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)  
Tiehallinto  
Vaasan  tiepliri  
Puhelin  0204 22 11 

TIE  HALLINTO 
	

ISOJOEN KUNTA  
Vaasan  tiepiiri 
	

JURVAN  KUNTA 
Korsholmanpuistikko  44 
	

KARIJOEN KUNTA 
PL 93 
	

KAUHAJOEN KAUPUNKI  
65101  VAASA 
	

TEUVAN  KUNTA  
Puhelinvaihde  0204 22 11  



TIIVISTELMÄ 

Tiehallinnon  Vaasan  tiepiiri,  Isojoen,  Jurvan,  Karijoen  ja  Teuvan  kunnat  sekä 
Kauhajoen kaupunki ovat laatineet vuonna  2006  seudullisen lilkenneturvalli-
suussuunnitelman.  Suunnitelmassa  on  selvitetty liikenneturvallisuuden nyky-
tila  ja  kartoitettu  liikenneturvallisuusongelmia  kyselyn  ja  onnettomuusanalyy

-sin  avulla. Nykytilanteen selvitys  on  antanut lähtökohdat  liikenneturvallisuus -
työn tavoitteiden  ja  päämäärien asettamiselle.  Kuntakohtaiset liikenneympä-
ristön parantamistoimenpiteet  ja  hallintokuntien  laatimat  liikenneturvallisuus-
työn  toimintasuunnitelmat  tukevat tavoitteisiin pääsemistä.  

Suunnittelualueella  tapahtui  v. 2001-2005  poliisiin tilaston mukaan  800  lii-
kenneonnettomuutta, josta neljännes johti kuolemaan  tai  loukkaantumiseen. 

Koetun liikenneturvallisuuden nykytilaa seudulla kartoitettiin  asukaskyselyllä. 
Tienkayttäjät  kokevat alueen  ongelmiksi ylinopeudet  keskusta-alueilla  ja  ky-
lätaajamissa,  kevyen liikenteen väylien puuttuminen koululaisten  koulumat-
kareiteillä  haja-asutusalueella,  vartioimattomat rautatieristeykset  sekä alem-
man tieverkon heikon  talvikunnossapidon.  

Alueella tapahtuneiden onnettomuuksien kustannukset ovat  Tiehallinnon 
onnettomuushinnoittelun  mukaan noin  21  M€/vuosi,  josta kuntien osuus  on 
15-20  %.  Kuntien kustannuksista suurin  osa  kohdistuu terveys-  ja  sosiaali- 
toi  mel  le.  

Valtakunnallisten  liikenneturvallisuustavoitteiden  pohjalta sovittiin  suunnitte-
lualueen  kuntien  liikenneturvallisuustavoitteiksi: 

•  Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen  
• Turvalaitteiden  käytön lisääminen,  liikennesääntöjen  noudattaminen  ja 

 muiden tienkäyttäjien parempi huomioonottaminen  
•  Turvallisuutta lisäävien  liikennejärjestelyjen  toteuttaminen  
• Koulumatkojen,  -kyytien  ja  — ympäristöjen  turvallisuuden parantaminen  
•  Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun  
• Liikenneturvallisuustyön organisointi  kaikissa  hallintokunnissa  sekä jatku- 

van  seudullisen  toiminnan käynnistäminen  
• Liikenneturvallisuustyön  arvostuksen lisääminen toiminnassa  ja  päätök-

senteossa  
• Onnettomuusuhrien  korkeatasoinen auttaminen: valmius, laitteet  ja  hoito 

Asetettuja tavoitteita ei saavuteta pelkästään  liikennejärjestelyihin,  maan-
käyttöön  ja  liikenneverkkoon kohdistuvilla  teknisillä toimenpiteillä, vaan  hal

-lintokuntien  jatkuva  liikennekasvatus-,  valistus-  ja  tiedotustyö  sekä poliisin  
valvontatyö  ovat merkittävä  osa  kokonaisvaltaista liikenneturvallisuuden pa-
rantamista  ja  liikenneturvallisuustyön  merkityksen lisäämistä 

Työn aikana laadittiin jokaiseen kuntaan  liikenneympäristön  turvallisuuden 
parantamiseksi toimenpide-ohjelma. Kohteita oli yhteensä yli  140  kappaletta 

 ja  niiden alustavat  kustannusarviot  ovat  4,7 M€.  

Kuntiin perustettiin tämän työn aikana  liikenneturvallisuusryhmät,  jotka  koor-
dinoivat  ja  seuraavat työn etenemistä  hallintokunnissa  ja  sidosryhmissä.  Hal

-lintokuntien  tehtävänä  on  laatia vuosittaiset  toimintasuunnitelmat  ja  toteuttaa 
työ kuntalaisten keskuudessa. Asianomaisten tahojen tulee jatkossa huoleh-
tia siitä, että suunnitelman toteuttamiseen varataan vuosittain tarvittavat re-
surssit kuntien  talousarvioihin. 



ALKUSANAT 

Suupohjan  seudun kuntien alueelle laadittu  liikenneturvallisuussuunnitelma 
 sisältää kasvatus- valistus-  ja  tiedotussuunnitelman  sekä  liikenneympäristön 

parantamissuunnitelman. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteena  on  onnettomuuksien määrän 
vähentäminen  ja  vakavuusasteen  pienentäminen sekä koetun liikenneturval-
lisuuden parantaminen liikenteen kasvusta huolimatta. Työn tavoitteena  on 

 ollut selvittää liikenneturvallisuuden kannalta pahimmat ongelmat  ja  esittää 
toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Vaarallisiin kohteisiin  on  osoitettu toi-
menpiteitä, joiden avulla liikenneympäristöä voidaan parantaa. Liikennetur-
vallisuuden kasvatus-, valistus-,  ja  tiedotustyötä  on  analysoitu, suunniteltu  ja 

 kehitetty yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen  ja  muiden  yhteistyötahojen 
 kanssa.  

Liikenneturvallisuussuunnitelma  on  laajan yhteistyön  tulos.  Kasvatus-, valis-
tus-  ja  tiedotussuunnitelman  tekoon  on  osallistunut useita kuntien eri hallin-
nonalojen sekä eri yhdistysten edustajia. Suunnitelman laatimista  on  valvo-
nut  ohjausryhmä,  johon ovat kuuluneet: 

Elina  Töyli  
Juhani  Saranpää 

 Matti  Piirainen 
 Valter  Enqvist 

 Matti  Hiipakka  
Heikki  Rinta-Hoiska 

 Jari Kallio 
Eero  Siikavirta 

 Heli  Lintamo 
 Jorma  011illa 

 Taina  Holstila 

Tiehallinto,  Vaasan  tiepiiri 
Tiehallinto,  Vaasan  tiepiiri 

 Kauhajoen kaupunki 
Isojoen kunta 

 Jurvan  kunta 
Karijoen kunta 

 Teuvan  kunta 
Länsi-Suomen lääninhallitus 

 Liikennetu rva  
Etelä-Pohjanmaan liitto 
Kauhajoen  kihiakunnan  poliisilaitos 

Konsulttina työssä  on  toiminut  Tieliikelaitoksen  konsultointi, jossa liikenne
-turvallisuussuunnitelman  laatimiseen ovat osallistuneet  Dl  Christel  Kautialan 

 johdolla insinööri  (AMK)  Eija Yli-Halkola  ja  insinööri Eila  Köngäs.  

Vaasassa lokakuussa  2006  
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JOHDANTO 

JOHDANTO  

Liikenneturvallisuuteen  vaikuttavat sekä  liikenneympäristön  turvallisuus  ja 
 käytettävä  kulkumuoto  että ihmisten käyttäytyminen  ja  asenteet. Liiken-

neympäristöä  ja sen  turvallisuutta voidaan parantaa  Tiehallinnon  ja  kuntien  
tekemillä  teknisillä toimenpiteillä. Liikenneturvallisuutta ei kuitenkaan saavu-
teta yksin  liikennejärjestelyihin,  maankäyttöön  ja  liikenneverkkoon kohdiste-
tuula  toimenpiteillä, vaan vähintään yhtä tärkeää  on  vaikuttaa ihmisten asen-
teisiin  ja  liikennekäyttäytymiseen.  Ihmisten asenteisiin voidaan vaikuttaa 
parhaiten kuntien eri hallinnonalojen, kuten sosiaali-, sivistys-  ja  terveystoi

-men  jokapäiväisessä työssä kasvattamalla, tiedottamalla  ja  valistamalla. 
 Myös poliisin  liikenteenvalvonnalla  voidaan vaikuttaa  liikennekäyttäytymi

-seen  ja  koettuun turvallisuuden tunteeseen.  Liikenneturvallisuussuunnitel
-man  vaiheet  on  esitetty kuvassa  1.1.  

LIIKENN ETUR VALLISU  U  SSUU  N N  ITEL  MA  

Liikenneturvallisuuden  ja liikennekäyttäytymisen 
nykytilan selvittaminen  

'U- 

Liikenneturvallisuustavoitteiden 
 asettaminen 

Tekniset toimenpiteet 	 Lilkennekasvatus, -tiedotus  ja  -valistus 

[uluto] [SosiaaIoo;mi ] 
 

Tekninen toimi 	[ xaavoltsstoimi 	[Palo- a  pelastus 

vapaa.ajantoimi ]  [Pato-ja  pelastus] 

POLIISI if  LIIKENNETURVA  

Liikenneturvallisuuden parantaminen  

Kuva  1.1  Liikenneturvallisuussuunnitelman  laatiminen 

Työn tavoitteena  on  laatia  liikenneturvallisuussuunnitelma  Isojoen,  Jurvan,  
Karijoen  ja  Teuvan  kuntien sekä Kauhajoen kaupungin alueelle. Suunnitel-
ma sisältää  liikenneympäristön parantamissuunnitelman  sekä liikenneturval-
lisuuden kasvatus-, valistus-,  ja  tiedotustyön kehittämistoimenpiteitä (liiken-
neturvallisuustyön toimintasuunnitelman).  Suunnitelmassa ei käsitellä tiever-
kon muutosten tarpeellisuutta.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteena  on  selvittää liikenneturvallisuu-
den nykytila  ja  ongelmat, asettaa  liikenneturvallisuustyön  tavoitteet, määrit-
tää toimenpiteet ongelmien poistamiseksi. Tarkoituksena  on  tehdä ehdotus 
lähiaikoina  parannettavista  kohteista sekä kuvata pidemmän aikavälin liiken-
neturvallisuutta parantavat hankkeet.  Toimintasuunnitelman  tehtävänä  on 

 edistää kuntien  luikenneturvallisuustyötä  ja  organisoida  se  koordinoiduksi  ja 
 tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi.  
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2  TYÖN LÄHTÖKOHDAT  

2.1  Maankäyttö  ja  väestö  

Suunnittelualueen, Suupohjan  seutukunnan, muodostavat lsojoen, Jurvan, 
Karijoen  ja  Teuvan  kunnat  sekä Kauhajoen kaupunki Etelä-Pohjanmaan 
maakunnassa Länsi-Suomen läänissä. Suunnitelma koskee kuntien alueella 
sijaitsevia maanteitä, yksityisiä teitä sekä katuverkkoa. Kuvassa  2.1 on  esi-
tetty suunnittelualue  ja sen  tieverkko. 

Suupohjan  väkiluku oli vuoden  2005  alussa noin  29 700  henkilöä. Väestöstä 
 49%  asui Kauhajoen kaupungin alueella.  Koko  seutukunnan väkiluku  on  ol-

lut viime vuosina lievästi laskeva. Seudun väestö  on,  Kauhajokea lukuun ot-
tamatta selvästi iäkkäämpää kuin  koko  Suomessa keskimäärin. Yli  65-
vuotiaiden  suhteellinen osuus  on  erityisen suuri Karijoella  ja  lsojoella. 
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2.2  Tieverkkoja  liikenne  

Suunnittelualueen maantieverkon  rungon muodostavat Kauhajoen  ja  Teuvan 
 läpi kulkeva  kantatie  67  (Kaskinen  -  Seinäjoki) sekä  kantatie  44  (Aetsä - 

 Kauhajoki).  Kantatien  67  keskimääräinen  vuorokausiliikennemäärä (KyL
-2005) on  noin  1000  -  5200  ajon./vrk  ja  kantatien  44  noin  600  -  4900  

ajon  .Ivrk.  

Muita vilkkaasti  liikennöityjä  väyliä  Suupohjan maantieverkolla  ovat Kauha-
joen keskustan läpi kulkeva  Puistotie  (maantie  6400)  jonka keskimääräinen 

 vuorokausiliikenne vilkkaammalla  jaksolla  on 6880  ajon./vrk,  Kauhajoen kes-
kustaan Karijoen suunnalta tuleva  seututie  633  (KVL  3700),  Teuvan  keskus-
tan läpi kulkeva  paikallistie  17183  (KVL  3300),  seututie  685  Jurvan  keskus- 
taajaman länsipuolella  (KVL  3150),  Jurvan  keskustaan Kurikan suunnasta 
tuleva  seututie  689  (KVL  3050)  sekä  Jurvan  keskustan läpi kulkeva  paikallis

-tie 17390  (KVL  3020).  Kauhajoen  katuverkolla  tärkein väylä  on  Topeeka. 
Suunnittelualueen  maanteiden  liikennemäärät  on  esitetty kuvassa  2.2.  

Kuva  2.2  Maanteiden  liikennemäärät  1.1.2005 



-  Va 
 - KiE  

20 
 - Jui 

-  Ta 
 - Liii 
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Kantatiellä  67 on  nopeusrajoitus  100 km/h,  paitsi taajamien kohdalla  ja  hit
-tymäalueilla,  missä  se on 80 tai 60 km/h.  Muulla  tieverkohla  on  nopeusrajoi-

tus pääosin  80 km/h,  lukuun ottamatta  kylätaajamia,  joissa nopeusrajoitus 
 on 50 tai 60 km/h.  Kauhajoen,  Teuvan  ja  Isojoen  keskustaajamien  alueella 

 on  voimassa  aluenopeusrajoitus  40 km/h.  Karijoella  ja Jur-vassa  keskustaa - 
jaman  nopeusrajoituksena  on 50 km/h. 

2.3  Seudun suunnitelmat 

Kauhajoen kaupungin alueelle  on  vuonna  1994  laadittu  liikenneturvallisuus
-suunnitelma. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet  on  pääosin toteutettu. 

Muissa seudun kunnissa ei ole aikaisemmin laadittu  liikenneturvallisuus
-suunnitelmia.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  lähtökohtina toimivat seuraavat kuntien 
alueilla tehdyt suunnitelmat:  
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3  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

 3.1  Liikenneturvallisuuskysely  ja  koetut ongelmat  

Liikennekulttuurin  ja  -käyttäytymisen nykytilaa suunnittelualueella kartoitettiin 
asukaskyselyllä. Kyselyssä kuntalaiset saivat antaa palautetta vaaralliseksi 
kokemistaan paikoista, mandollisista parantamisideoista sekä paikallisesta 
liikennekulttuurista  ja  -asenteista. 

Kysely oli käytettävissä sähköisessä muodossa Internetissä sekä lisäksi  pa
-perilomakkeina  kuntien kirjastoissa. Kyselystä tiedotettiin kunnissa  ja  Tiehal-

linnon mediatiedotteella.  Kysely toteutettiin maaliskuussa  2006.  

Vastauksia palautettiin määräaikaan mennessä  304  kappaletta. Myös muille 
kuin suunnittelualueen kunnissa asuville, esimerkiksi kesäasukkaille, tarjot-
tiin mandollisuus vastata kyselyyn. Teuvalta  ja  Kauhajoelta tuli asukasmää-
rään nähden runsaimmin vastauksia. 

Vastaajille  tyypillisimmät kulkutavat olivat henkilöauton käyttö, pyöräily sekä 
jalankulku  (kuva  3.1). 

2% 7  % 	 14  % 	•  kävellen 

	

_______ 	henkilöauton kuljettajana 

linja-autolla  

19  % 	
0  henkilöautolla ntkustajana  

pyörällä 

nuu  

1% 

57%  

Kuva  3. 1  Vastaus kysymyksen: Miten liikutte esim. työ-  ja  asiointimatkoillan
-ne? Valittavana oli enintään kaksi kulkuta  paa.  

Kyselyn avulla selvitettiin myös vastaajien apuvälineiden  ja  turvalaitteiden 
 käyttöä. Apuvälineistä liukuesteitä kengissä käytti liikkuessaan  13  %  vastaa-

jista. Turvavälineistä turvaistuinta lapsella pyöräillessä käyttää aina  tai 
 useimmiten  92  %  ja  autoillessa  89  %  vastaajista. Turvavyötä käyttää kyselyn 

mukaan  97  %  vastaajista. Pyöräilykypärää käytti vastaajista  vain  noin  25  % 
vastaaj ista. 
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Kyselyssä kartoitettiin liikkumisen koettua turvallisuutta kysymättä:  Koetko 
paikkakuntasi  liikenneturvallisuuden hyväksi? Hieman yli puolet vastaajista 
vastasi tähän kysymykseen kielteisesti  

6%  

43% 
	•kyllä  

•ei  

o  ei osaa sanoa  

51  %  

Kuva  3.2  Vastaus kysymykseen: Koetko paikkakuntasi liikennetuivallisuuden 
yleensä hyväksi? 

Tarkentavilla  kysymyksillä selvitettiin, mitkä väestön  ikäryhmät  ja millä  väli -
neellä liikkujat  koetaan  turvattomimmiksi  (kuva  3.3).  Turvattominta  koetaan 
olevan lapsilla  ja  koululaisilla sekä  polkupyöräilijöillä  ja  jalankulkijoilla. Nime-
tyistä  ryhmistä vähiten  turvattomia  liikkuessaan ovat nuoret aikuiset  ja  aikui-
set sekä  mopoilijat, moottoripyöräilijät  ja  maatalousliikenne. 
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Turvattomimmat  ryhmät  

2% 

10% 0% 
 

42  % 
	oei  vastausta  

25  % 	 U  Lapset 

•Aikuiset  

•  Koululaiset  
• Ikäihrriset  

1  °' 	 •  Nuoret  aik.  

20% 	 OMiit 

Turvattomin kulkumuoto  

1 	1 5 

35 0/ 

43% 
o  Ei vastausta  

iJaIankulkijat  

o  Autoilijat  

•  Polkupyöräilijät 

 • Maatalousliikenne 

• Moottoripyöräilijät 

 •Muut  

• Mopoilijat  

 

18  %  

Kuva  3.3  Vastaus kysymykseen: Mikä  tienkäyttäjäryhmä/kulkumuoto  on  tur-
vattomimmassa  asemassa? 

Asennoitumista koettuihin liikenneturvallisuusongelmiin, eli liikennekulttuuriin 
vaikuttamisen keinojen  ja  kohderyhmien hyväksyttävyyttä,  selvitettiin pyytä-
mällä arvioimaan liikenneturvallisuusongelmia. 

Merkittävimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi  koettiin ylinopeudet, nuoret 
kuijettajat  ja  autoilijoiden piittaamattomuus kevyestä liikenteestä  (kuva  3.4).  



Liian korkeat nopeusrajoitukset 

Heikko salaistus teillä  tai  kadulla 

Jalankulku -ja  pyöräteiden heikko kunto 

Jalankulku-  ja  pyöräteiden puute  tai  sijainti 

Jalankulku-  ja  pyöräteiden kunnossapito 

Turvalaitteiden käyttämättömyys 

Ikäihmisten ajokunnon puutteet 

Puutteet omassa hasaintokyWssä 

 Oman  keskittymisen puute 

Hirvat, peurat 

Moottonkelkkailijat 

Suojateiden puute 

 Keen  liikenteen alikulkukäytäsien puute 

Hidasteiden puute (töyssyt, korotetut suojatiet jne 

Liittymäjärjestelyiden puutteet 

Reunakisien korkeustason puutteet suojateiden kohdilla 

Puutteet kasvatuksessa  ja tiodotuksessa 

Koulukuljetusjärjestelmän  puutteet 

Autolla  tai  linja-autolla saapuville koululaisille selkeästi osoitettu 
jättöpaikan puuttuminen 

Poliisioakonnan  puuttuminen  

Suuri ongelma 
Melko suuri ongelma 
Ongelma 
Pieni ongelma 
Ei ongelmaa 	 Ylinopeudet 

Liian hitaasti ajavat ajoneuvat 

Pysäköinnin järjestämistapa 

Teiden  tai  katujen heikko kunto 

Teiden  tai  katujen kunnossapito 

Kassillisuus /lumismllit/muut nakÖesteet 

 Raskas  liikenne 

Nuoret kuljettajat 

Alkoholi  ja  huumeet 

Oma vasymys 

Omat asenteet 

Autoilijoiden piittaamattomuus kesyestä liikenteesta 

Pyöräilijoiden piittaamattomuus muusta liikenteestä 

Jalankulikoiden piittaamattomuus muusta liikenteestä 

Mopoilijat 

Rullaluistelijat 

Linja-autopysäkkien puute  tai  sijainti 

Linja-autopysäkkien kunnossapito 

Kortteliralli 
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Kuva  3.4  Liikenneturvailisuusongelmien  koettu merkitys.  
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3.2  Liikenneonnettomuudet  

3.2.1  Yleistä 

Tietoja liikenneonnettomuuksista tilastoidaan Suomessa sekä poliisiin tie-
toon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteel-
la. Poliisin tietoon tulevat kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, 
mutta  vain  osa  loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. 

Tilastokeskus ylläpitää  onnettomuustietokantaa  poliisin  onnettomuustietojen  
perusteella.  Tiehallinto  taas ylläpitää omaa  tietokantaa  maanteiden osalta. 
Vakuutusyhtiöiden  liikenneturvallisuustoimikunta  (VALT)  kokoaa oman  tilas-
tonsa  onnettomuuksista, joista  on  maksettu korvausta  liikennevakuutukses

-ta.  Aineisto perustuu lähinnä  vakuutuksenottajien  antamiin tietoihin  ja  sisäl-
tää paljon tietoa  lievistä peltikolareista. VALT:n  tilastoissa  on  suuri määrä 
sellaisia aineelliseen  vahinkoon  johtaneita liikenneonnettomuuksia, jotka ei-
vät näy poliisin tiedoissa. 

Tämän  liikenneturvallisuussuunnitelman onnettomuustarkastelut  perustuvat 
poliisin  tienpitäjälle ilmoittamiin  vuosina  2001-2005  tapahtuneisiin onnetto-
muuksiin sekä Tilastokeskuksen vuosien  1995-2004  aineistoon.  

3.2.2  Onnettomuuksien määrät  ja  vakavuus 

Asukaslukuun suhteutettuna  suunnittelualueella  tapahtuu enemmän henkilö-
vahinko-onnettomuuksia kuin  koko  maassa keskimäärin, mutta hieman vä-
hemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin  (kuva  3.5).  Suomen tieliiken-
teessä  on  loukkaantunut kymmenen vuoden  tarkastelujaksolla  vuosittain 
keskimäärin  alle  1,5  ihmistä  1000  asukasta kohden.  Koko  Etelä-Pohjanmaan 
alueella  on  vastaavasti loukkaantunut  1000  asukasta kohden vuosittain kes-
kimäärin yli  1,6  henkilöä.  Suunnittelualueella  henkilövahinkoihin johtaneiden 
onnettomuuksien uhreja  on  ollut vastaavalla jaksolla  0,8-1,9  henkilöä/vuosi. 

	

'  2,50 	 - - - ______ _____________  

	

0,00 I 	 I 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 Suupohja - -  Etelä-Pohjanmaa 	Koko  maa  

Kuva  3.5  Henkilö vahinkoon johtaneet onnettomuudet tuhatta asukasta koh-
den Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla  ja  suunnittelualueella.  (lähde: Tilasto-
keskus) 
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Tarkastelujakson  2001-2005  aikana  suunnittelualueen maantieverkolla  ta-
pahtui yhteensä  613  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä  11 

 oli kuolemaan  ja  190  loukkaantumiseen johtaneita. Onnettomuuksien jakau-
tuminen eri kuntien alueelle  ja  eri vuosille  on  esitetty kuvassa  3.6.  

Kuva  3.6  Maantiellä vuosina  2000-2004  tapahtuneet liikenneonnettomuudet 
 ja  nIIden  vaka  vuus.  

Vastaavasti  suunnittelualueen  katu-  ja  yksityistieverkolla  sattui  199  onnetto-
muutta, joista kuolemaan johtaneita oli  2  ja  loukkaantumiseen johtaneita  40. 

 Onnettomuuksista yli  70  %  tapahtui Kauhajoen  ja  18  % Teuvan katuverkolla. 
 Näissä kunnissa  on  myös enemmän  katuverkkoa  kuin muissa  Suupohjan 

 alueen kunnissa.  Katuverkon  onnettomuuksien jakautuminen eri kuntien alu-
eelle  ja  eri vuosille  on  esitetty kuvassa  3.7. 

40  - • Kuolenaan joht  

U Louaantumseenjoht. _____________________________________ - 	________________________ • Orisuusvah. iohij  

30 

25  - ____________  
..J  

liii uT :.. * 	*i 	!I 	* -, 	 I- 	-, 	- 	-, ** 	* -, 	 I- 	-, 	 I- 

2001 2002 	 2003 2004 	 2005  

Kuva  3.7  Katu-  ja  yksityistieverkolla  vuosina  2000-2004  tapahtuneet liiken-
neonnettomuudet. 
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Maanteillä  on  tapahtunut kaikista suunnittelualueen onnettomuuksista  75  %. 
Maantieverkolla  sattuneet onnettomuudet ovat usein myös vakavampia kuin 
katu-  ja  yksityistieverkolla.  

3.2.3  Onnettomuusluokat  

Yleisimpiä liikenneonnettomuuksia suunnittelualueen maantieverkolla ovat 
olleet yksittäisonnettomuudet. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka  on 

 eläinonnettomuudet,  joista suurin  osa  on  johtanut omaisuusvahinkoon. Suu- 
pohjan alueella pyöräillään paljon. Tämä näkyy myös onnettomuustilastois

-sa, sillä  suunnittelualueen tieverkolla  tapahtuu selkeästi enemmän kevyen 
liikenteen onnettomuuksia kuin  koko  maassa keskimäärin. Poliisin tietoon 
tulleet kevyen liikenteen onnettomuudet johtavat lähes aina henkilövahin-
koon,  sillä  84  %  koko  Suupohjan  alueen onnettomuuksista johtaa joko louk-
kaantumiseen  tai  kuolemaan. Todellisuudessa kevyen liikenteen onnetto-
muustilanne  on  huonompi kuin tilastojen  ja  kaavioiden  perusteella voisi pää-
tellä, koska esimerkiksi arviolta  vain 10  % polkupyöräonnettomuuksista  tulee 
poliisin tietoon. Onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokittain 
maantieverkolla  on  esitetty kuvassa  3.9  ja  katu-  ja  yksityistieverkolla  kuvas-
sa  3.10.  

0 	20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 	180 	200  

yksittäisonn. 

kääntymisonn. 

ohitusonn. 

nsteämisonn. 

kohtaamisonn. 

peraänajo-onn. 

 keen  Iiik.onn. 

eläinonn. 

 muu  onn.  

Kuva  3.8 Onnettomuusluokat, maantieverkko. 
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Kuva  3.9  Onnettomuusluokat,  katu-ja  yksityistie  verkko.  

3.2.4  Onnettomuuskustannukset 

Tiehallinnon onnettomuushinnoittelun  mukaiset liikenneonnettomuuksien yk-
sikkökustannukset (vuoden  2005  hintataso) ovat henkilövahinkoon johta-
neissa onnettomuuksissa noin  471 000  euroa  ja  omaisuusvahinkoon  johta-
neissa onnettomuuksissa noin  2 700  euroa.  Kuntien maksettavaksi onnet-
tomuuskustannuksista kohdistuu noin  15-20  %  mm.  erilaisina sosiaali-  ja 

 terveystoimen menoina. 

Suunnittelualueen  viiden kunnan vuotuiset onnettomuuskustannukset ovat 
yhteensä noin  23  miljoonaa euroa, josta kuntien osuus  on  noin  3,9  miljoonaa 
euroa. Kunnittain onnettomuuskustannukset jakautuivat seuraavasti: 

• 	Isojoki  1,6  M€/v,  kunnan osuus  n. 300 000 €/v  
• 	Jurva  2,5  M€/v,  kunnan osuus  n. 400 000 €Iv  
• 	Karijoki  0,5  M€/v,  kunnan osuus  n. 80 000 €Iv  
• 	Kauhajoki  12,5  M€!v,  kunnan osuus  n. 2,1  M€Iv 
• 	Teuva  6,1  M€/v,  kunnan osuus  n. 1,0  M€/v  

3.2.5  Onnettomuuskasaumat 

Maantieverkolta  on  selvitetty onnettomuuskasaumakohteet, joissa liikenne-
turvallisuustilanne  on  erityisen ongelmallinen. Onnettomuuskasaumaksi luo-
kitellaan kohde, jossa  on  viiden vuoden tarkastelujakson aikana tapahtunut 
vähintään yksi kuolemaan johtanut, kaksi loukkaantumiseen johtanutta  tai 

 viisi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Maantieverkon onnetto-
muuskasaumat  on  esitetty kuvassa  3.11.  
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Kuva  3.10  Maantieverkon onnettomuuskasaumat  vuosina  2001-2005  
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Yhteen  veto  tärkeimmistä  liikenneympäristön ongelmakohteista 

Kyselyiden  lisäksi liikenneympäristön ongelmakohteita kartoitettlin haastatte-
lemalla kuntien teknisen toimen, poliisin  ja  Tiehallinnon  edustajia. Pahimpiin 
ongelmakohteisiin tehtiin  koko  ryhmän yhteiset maastokatselmukset.  

3.2.6  Isojoki  

Maastokäynnillä,  haastatteluissa  ja  kyselyssä esille tulleet keskeiset ongel-
makohteet ovat: 

•  Huonot näkemät keskustaajaman alueen liittymissä. 
•  Kevyen liikenteen turvattomuus etenkin ns. koulukolmion sekä kylätaa-

jamien kohdalla. 
•  S-marketin/ Postarin pysäköintialueen jäsentymättömyys. 
• Talvikunnossapito koetaan heikoksi alemmalla tieverkolla.  

Kuva  3. 11  Isojoen keskustan liittymissä  ja  suoja teillä oli  kasvihisuuden  takia 
huonot näkemät  ajoradalle. 
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3.2.7  Jurva 

Maastokäynnillä,  haastatteluissa  ja  kyselyssä esille tulleet keskeiset ongel-
ma kohteet ovat:  

•  Suuret  ajonopeudet,  etenkin  keskustaajaman  alueella  
• Turvattomat  kevyen liikenteen olosuhteet kylien kohdalla.  

Kuva  3.12  Ajonopeudet  ovat korkeita keskustassa  mm.  Peurantiellä (Jurva). 
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3.2.8  Karijoki 

Maastokäynnillä,  haastatteluissa  ja  kyselyssä esille tulleet keskeiset  angel
-makohteet  ovat:  

•  Kevyen liikenteen väylien jatkuvuuden puuttuminen keskustassa 
 • Turvattomat  kevyen liikenteen olosuhteet Myrkyn kylän kohdalla  

• Saattoliikennepaikan  puuttuminen keskustan  ja  Myrkyn koulujen  kohdilta. 
• Ylikasvaneet pensasaidat Dagsmarkintiellä  (pt 17047)  
• Talvikunnossapito  koetaan heikoksi.  
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3.2.9  Kauhajoki  

Maastokäynnillä,  haastatteluissa  ja  kyselyssä esille tulleet keskeiset  ongel-
makohteet  ovat:  

•  Suuret  ajonopeudet,  etenkin  keskustaajaman  alueella.  
• Vilkkaiden  valo-ohjaamattomien liittymien turvattomuus. 
• Turvattomat  kevyen liikenteen olosuhteet  Aronkylän, Kainaston  sekä 

 Pukkilan  koulun läheisyydessä  
•  Kevyen liikenteen väylien puuttuminen  haja-asutusalueella koululaisten 

 koulumatkareiteiltä. 
• Vartioimattomat  rautatien  tasoristeykset  mm.  Enontien tasoristeys.  

Kuva  3.14  Kauhajoen keskustassa suuret ajonopeudet  ja  kortteli-ralli koe-
taan ongelmiksi. 
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3.2.10  Teuva 

Maastokäynnillä,  haastatteluissa  ja  kyselyssä esille tulleet keskeiset  angel
-makohteet  ovat:  

• Kantatien  67  turvattomuus 
• Sisääntuloväylien  suuri määrä keskustan  ja  Äystön  kylän kohdalla. 

 •  Keskustan  pääsisääntuloväylien turvattomuus 
•  Kevyen liikenteen väylien puuttuminen keskustan kohdalta välillä Koske - 

an  jokitie - Hakalantie  (pt 17197),  Riipin  ja  Äystön  kylien kohdalta sekä 
 Aystön  ja  Riipin  kylien väliltä.  

• Porvarintien  (pt 17183),  Mikkiläntien  ja  Hakalantien  (pt 17197)  turvaton  ja 
 andas liittymä.  

•  Kevyen liikenteen väylien puuttuminen  haja-asutusalueella koululaisten 
 koulumatkareiteiltä. 

• Vartioimattomat  rautatien  tasoristeykset.  

Kuva  3.15 Kantatien 67 sisääntuloliittymät  keskustan kohdalla sekä kevyen 
liikenteen väylien puute koetaan ongelmalliseksi.  
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YHTEENVETO  SUUNNITTELUALUEEN  ONGELMISTA 

Onnettomuus-  ja turvalaitetarkkailun  perusteella:  

• Suunnittelualueella  enemmän henkilövahinkoon johtaneiden on-
nettomuuksien  uhria/1  000 as.  kuin  koko  maassa keskimäärin  

• polkupyöräonnettomuuksien  suuri määrä  

• pyöräilykypärän  vähäinen käyttö, etenkin pyörällä kouluun kulkevi-
en koululaisten osalta 

Tienkäyttäjien kokemukset kyselyn perusteella:  

• 	Ylinopeudet  keskusta-alueilla  ja kylätaajamissa. 

• 	Kevyen liikenteen väylien puute koululaisten  koulumatkareiteiltä  
haja-asutusalueella.  

• Vartioimattomat  rautatien  tasoristeykset  Seinäjoki  -  Kaskinen  rata - 
osalla.  

•  Alemman luokan maanteiden heikko  talvikunnossarito 
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4  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  TAVOITTEET 

 4.1  Valtakunnalliset tavoitteet 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  laatimassa Valtakunnallisessa liikenneturval-
lisuussuunnitelmassa vuosille  2006-2010 on  esitetty pitkän  ja  lyhyen aikavä-
lin liikenneturvallisuustyön tavoitteet. Valtioneuvosto  on  hyväksynyt pitkällä 
aikavälillä Suomelle liikenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikennejär-
jestelmä  on  suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla  tai  loukkaan-
tua vakavasti liikenteessä. Turvallisuustyötä ohjaavien suunnitelmien  mää-
rällisenä  tavoitteena  on  liikennekuolemien vähentäminen vuoteen  2010 

 mennessä  alle  250:n.  Vuoteen  2025  mennessä tavoite  on  enintään  100  kuo-
lemaa. Suunnitelmaa varten tehtyjen tilastoselvitysten  ja  erilaisten turvalli-
suustoimenpiteiden vaikuttavuusarvioiden perusteella  on  määritelty kuusi 
kärkihanketta  tai  ongelma-aluetta, joilla tieliikenteen turvallisuutta voidaan 
parantaa: 

• Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien  vähentäminen 
• Jalankulku-  ja  pyöräilyonnettomuuksien  vähentäminen asutuskes-

kuksissa 
• Nopeuksien  hillitseminen 
• Päihdeonnettomuuksien  vähentäminen 
• Ammattiliikenteen  onnettomuuksien vähentäminen 
•  Onnettomuuksien seurausten lieventäminen.  

Lande Tiastokeskus  
12  EDELLISEN KUUKAUDEN AIKANA KUOLLEET  

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009  

TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISSA  KUOLLEET 
VUOSINA  1985 -2005 JA  TAVOITE  2010  
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Kuva  4. 1  Valtakunnallinen liikenne  turvallisuusta voite. 
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Valtioneuvoston  periaatepäätöksessä  tieliikenteen turvallisuuden parantami-
sesta  9.3.2006  toimenpiteinä  mainitaan yhteistyön tehostaminen,  EU - 
yhteistyö,  pääteiden kohtaamisonnettomuuksien  vähentäminen,  jalankulku

-ja  pyöräilyonnettomuuksien  vähentäminen asutuskeskuksissa,  nopeuksien 
 hallinta,  päihdeonnettomuuksien  vähentäminen,  ammattiliikenteen  onnetto-

muuksien vähentäminen sekä  kuljettajaopetuksen  ja  ajokorttiseuraamusten 
 tehostaminen.  

4.2  Länsi-Suomen läänin tavoitteet 

Länsi-Suomen läänin  liikenneturvallisuustyölle  on  asetettu tavoitteeksi, että 
Länsi-Suomen läänissä kuolee  v. 2010  enintään  91  henkilöä tieliikenteessä. 
Vuonna  2001  Länsi-Suomen läänin  turvallisuusero  muuhun maahan nähden 
oli  +15  %  kun tarkasteltiin  tieliikennekuolemia  suhteessa asukaslukuun. Ta-
voitteeksi asetettiin, että  turvallisuusero  muuhun maahan nähden  puolittuu 

 vuoteen  2007  mennessä  ja  poistuu kokonaan vuoteen  2015  mennessä.  

4.3  Vaasan tiepiirin tavoitteet 

Vaasan tiepiirin pitkän tähtäimen suunnitelmassa vuoteen  2015 on  asetettu 
liikenneturvallisuutta koskevaksi tavoitteeksi parantaa valtakunnallisten ta-
voitteiden mukaisesti liikenneturvallisuutta niin, että tieliikenteessä kuolee  ja 

 loukkaantuu yhä vähemmän ihmisiä.  

Liikenneturvallisuustoimenpiteet  kohdistetaan ensisijaisesti taajamiin  ja  pää- 
teille. Erityisesti pyritään vähentämään kuolemaan  ja  henkilövahinkoihin joh-
taneiden onnettomuuksien määrää.  Pääteiden  liikenneturvallisuuden paino-
piste  on  suistumis-  ja  kohtaamisonnettomuuksien  vähentämisessä  ja  seura-
usten  lieventämisessä.  Kevyen liikenteen väyliä käyttäjien turvallisuutta pa-
rannetaan niin, että  kaatumis-  ja  liukastumistapaturmat  vähenevät nyky- 
tasosta. 

Perinteisten  liikenneturvallisuustoimenpiteiden  ohella  tiepiiri  etsii uusia kei-
noja  liikenneturvallisuustyöhön  ja  toimii aktiivisesti liikenneturvallisuuden ar-
vostuksen lisäämiseksi.  Liikenneturvallisuus sisällytetään  piirin kaikkiin toi

-mintamalleihin  ja  prosesseihin. Tiepiiri  lisää liikenteen valvontaa, valistusta 
 ja  tiedottamista. Vuoteen  2015  mennessä jokaisessa Vaasan tiepiirin kun-

nassa  on  voimassa oleva kunta-  tai  seutukuntakohtainen liikenneturvalli-
suussuunnitelma.  

4.4  Tavoitteet  suunnittelualueella 

Suunnittelualueen  kuntien  liikenneturvallisuustyölle  määriteltiin koetun lii-
kenneturvallisuuden  ja  onnettomuusanalyysien  tulosten pohjalta seuraavat 
toiminnalliset tavoitteet:  
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•  Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen 
• Turvalaitteiden  käytön lisääminen, liikennesääntöjen noudattami- 

nen  ja  muiden tienkäyttäjien parempi huomioonottaminen 
• Turvallisuutta lisäävien liikennejärjestelyjen toteuttaminen 
• Koulumatkojen, -kyytien  ja  —ympäristön turvallisuuden parantami- 

nen 
•  Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun 
• 

	

	Liikenneturvallisuustyön organisointi  kaikissa hallintokunnissa sekä 
jatkuvan seudullisen toiminnan käynnistäminen 

• Liikenneturvallisuustyön  arvostuksen lisääminen toiminnassa  ja 
 päätöksenteossa 

• Onnettomuusuhrien  korkeatasoinen auttaminen: valmius, laitteet  ja 
 hoito 

Painopistealueeksi  liikenneturvallisuustyössä sovittiin lapset  ja  lapsiperheet 
teemalla: 

Kasvatusta läpi elämän  

Liikenneturvallisuustyön  vaikutuksia voidaan arvioida määrällisesti esimer-
kiksi seuraamalla henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähene-
mistä. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi  on  Suupohjan  alueen liikennetur -
vallisuustyölle asetettu määrällinen tavoite  (kuva  4.2.).  

Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys  ja  vähentämistavoite 
Suupohjan  alueella 

Kpl  
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Kuva  4.2  Liikenneturvallisuustyön määrälliset  tavoitteet  suunnittelualueella 
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5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  KEHITTÄMINEN 

Liikennekasvatuksella  ja  -valistuksella pyritään vaikuttamaan ihmisten käyt-
täytymiseen liikenneturvallisuutta parantavasti. Liikennekasvatus voidaan 
rinnastaa tapakasvatukseen - hyviin tapoihin kuuluu asiallisuus, kohtelial-
suus  ja  toisten huomioon ottaminen. Hyvät tavat opitaan  jo  lapsena,  ja  oh-
jaavat käyttäytymistämme  koko  eliniän. Lilkennekasvatus, -valistus  ja 

 -tiedotustyö  jatkuu kaikissa elinkaaren vaiheissa painotuksien vaihdellessa 
ikäryhmittäin.  Lasten  kohdalla korostetaan perussääntöjen opettamista liik-
kumisessa, vanhempien osalta puolestaan heidän antamansa esimerkin 
merkitystä  lasten  käyttäytymisessä. Ikäihmisten kohdalla merkittäviä asioita 
puolestaan ovat lääkkeiden  ja  sairauksien vaikutus liikkumiseen, tiedottami-
nen senioriautokouluista, apuvälineiden merkitys  ja  yhteiskunnallisten tuki- 
palveluiden saatavuus.  

o 	 io 	 50 	 40 	 50 	 50  
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Kuva  5.1  Liikennekasvatus,  -valistus  ja  tiedotustyö  jatkuu  koko  elinkaaren. 

Liikenneturvallisuustyö mielletään helposti  vain  poliisille, tekniselle sektorille 
 ja  koululle kuuluvaksi työksi. Kuitenkin monet muutkin hallintokunnat tekevät 

nykyisin merkittävää liikenneturvallisuustyötä. Myös jokainen tienkäyttäjä 
vaikuttaa seudun liikennekulttuuriin omilla valinnoillaan. Tämän suunnitel-
man tavoitteena  on  lisätä liikenneturvallisuustyön vaikutuksia kannustamalla 
hallinnonalojen sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Lilkenneturvalli-
suustyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista seuraavat paikalliset liiken-
neturvallisuusryhmät.  

5.1  Vaikutukset  

Liikennekasvatuksen,  -valistuksen  ja  -tiedotuksen avulla parannetaan ihmis-
ten tietämystä liikkumisympäristöstään  ja  turvallisen liikennekäyttäytymisen 
tiedostamista. Yhdessä fyysisen liikenneympäristön parantumisen kanssa 
tienkäyttäjien muuttuneet asenteet  ja  arvot parantavat liikenneturvallisuutta 

 ja  esteettömyyttä.  Asenteisiin vaikuttaminen  on  kuitenkin pitkäjänteistä työtä. 
Liikennekasvatuksen, -valistuksen  ja  -tiedotuksen avulla voidaan parantaa 
samalla esimerkiksi ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä  ja  vähentää 
lyhyiden  matkojen  koulukuljetusten  tarvetta. 
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5.2  Liikenneturvallisuustyön organisointi kuntatasolla 

Liikenneturvallisuusryhmä 

Liikenneturvallisuussuunnitelman käynnistyttyä  alueen kuntiin perustettiin 
yhteistyön edistämiseksi  liikenneturvallisuusryhmät,  joissa eri  hallintokuntien 

 ja  yhteistyötahojen  edustajat tapaavat säännöllisesti toisiaan. Ryhmien ko-
koonpanot vahvistettiin  kunnanhallituksien  päätöksillä. Kauhajoella ryhmän 
puheenjohtaja vahvistettiin kaupunginhallituksen  ja  jäsenet  hallintokuntien 

 oman  päätöksenä.  Isojoen,  Jurvan,  Karijoen, Kauhajoen  ja  Teuvan  kunnal-
listen  liikenneturvallisuusryhmien  kokoonpano  on  esitetty  kunnittain liitteissä  
2/1, 3/1, 4/1, 5/1  ja  6/1.  

Liikenneturvallisuusryhmän  toiminnan keskeisenä tavoitteena  on  jatkuvan 
 liikenneturvallisuustyön  ylläpitäminen kunnassa. Tavoitteena  on  myös lisätä 

yhteistyötä eri  hallintokuntien  välillä sekä muiden kuntien  ja  ulkopuolisten 
tahojen kanssa, lisätä  liikenneturvallisuustyön  arvostusta erityisesti päättäji-
en keskuudessa sekä järjestää työlle tarvittavat resurssit.  

Liikenneturvallisuusryhmän  rooli  on  ennen kaikkea koordinoiva.  Liikennetur-
vallisuusryhmän  muodostavat  hallintokunnittain  nimetyt edustajat  ja  mandol-
liset  yhteistyötahot.  Kauhajoella  liikenneturvallisuusryhmän  puheenjohtaja 
kutsuu kokoukseen kulloinkin asioiden ratkaisuun tarvittavan henkilön sidos- 
ryhmistä.  Yhteistyötahoina  voivat olla esimerkiksi poliisi,  Tiehallinto  ja  Lii-
kenneturva.  Joku kunnista voi kutsua tarvittaessa  koolle  muiden kuntien  ja 

 yhteistyötahojen  edustajat  liikenneturvallisuustyön seurantakokoukseen. Lii-
kenneturvallisuusryhmä  määrittelee  liikenneturvallisuustyön  tavoitteet vuosit-
tain edellisvuoden palautteen, kokemusten  ja  seurannan perusteella. Tavoit-
teita  tukevien  käytännön toimenpiteiden suunnittelusta  ja  toteuttamisesta 
huolehtivat eri  hallintokuntien  työntekijät.  
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Kuva  5.2  Liikennetuivallisuustyön organisointi kuntatasolla 
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Liikenneturvallisuusryhmän  keskeisimmät tehtävät ovat:  

•  Työn  organisointi  kunnassa  ja  vastuun  jakaminen  
•  Tavoitteiden asettaminen  ja  painopisteiden  määrittäminen sekä tar-

kistaminen vuosittain  
•  Toimintasuunnitelmien laatimisesta  ja  toteuttamisesta huolehtiminen 

 • Liikenneturvallisuustilanteen  ja  liikenneturvallisuustyön  seuranta  
•  Tiedottaminen sekä  kaupungin/kunnan  hallinnon sisällä että ulospäin 

kuntalaisille  

Liikenneturvallisuusryhmä  kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Syksyn kokouksessa voidaan sopia seuraavan vuo-
den  painopisteistä,  toimenpiteistä  ja  yhteistyörnuodoista  sekä  päivittää  seu-
raavan vuoden  toimintasuunnitelmat.  Kevään kokouksessa puolestaan voi-
daan tarkastella edellisen vuoden  onnettomuustilannetta  sekä seurata edel-
lisen vuoden toimintasuunnitelmien toteutumista. Alkuvaiheessa kokoontu-
misia voi olla tiheästi kunnes toiminta vakiintuu.  

Liikenneturvallisuusryhmän  jäsenet edustavat eri  hallintokuntia  ja  toimivat 
oman  hallintokuntansa vastuuhenkilönä. Vastuuhenkilöt  ovat  yhteyshenkilöi

-tä  hallintokunnan  ja  liikenneturvallisuusryhmän  välillä.  Vastuuhenkilön  tehtä-
vänä  on  edistää  hallintokunnassa  tapahtuvaa  liikenneturvallisuustyötä,  huo-
lehtia eri yksiköiden toimintasuunnitelmien valmistumisesta sekä tarvittaessa 
koulutuksen järjestämisestä.  

Liikenneturvallisuusryhmien  ensimmäiset kokoukset, joihin osallistuivat kun-
nan toimihenkilöiden lisäksi Liikenneturvan  ja  liikenneturvallisuushankkeen 

 konsultin  edustajat, pidettiin  suunnitteluhankkeen  aikana. Kokouksissa  työs-
tettiin  kuntakohtaisia  toimintasuunnitelmia  ja  ideoitiin liikenneturvallisuus

-tern  pauksia. 

Liikenneturvallisuusryhmien  puheenjohtajat valitaan ryhmän jäsenistä aina 
vuoden ensimmäisessä kokouksessa  ja  puheenjohtajuus voi kiertää  jäsenel

-tä  toiselle. Puheenjohtaja kutsuu ryhmän  koolle ja  koordinoi  sen  toimintaa. 
Vuoden  2007  liikenneturvallisuusryhmien  ensimmäiseen kokoukseen  koolle

-kutsujina  toimivat kunkin kunnan teknisen toimen edustajat.  

Seudullisella yhteistyöryhmällä  on  vastuu työn koordinoinnista  ja  seurannas-
ta  aluetasolla.  Ryhmä kokoontuu kerran vuodessa. Vuoden ensimmäisen 
kokouksen  koollekutsujana  on  Kauhajoen teknisen toimen edustaja.  

5.3  Eri hallintokuntien  ja  sidosryhmien  työn kehittäminen  

5.3.1  Eri hallinnonalojen mandollisuudet  ja  tehtävät 

Tekninen toimi 
Teknisen toimen tavoitteena  on  turvallisen  liikenneympäristön  luominen. 
Tämä edellyttää, että  liikenneturvallisuus  huomioidaan suunnittelun kaikissa 
vaiheissa  ja  toteutuksessa. Maankäytön suunnittelussa  aluevarauksilla  ja 

 toimintojen sijoittamisella luodaan tarpeet  liikenneverkolle  ja  vaikutetaan si-
ten  liikenneturvallisuuteen  pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena  on  kehittää 

 maankäyttöä  niin, että autoliikenteen kasvu voidaan minimoida. Mitä aikai-
semmassa  kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuusnäkökohdat  otetaan  tar- 
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Sivistystoimi  
Opetussuunnitelmaan kuuluu  aihekokonaisuus  turvallisuus  ja  liikenne, joka 
tulee esiin  läpäisyperiaatteella  kaikissa oppiaineissa, pääasiassa kuitenkin 
ympäristö-  ja  luonnontieteissä  ja  terveystiedossa  sekä  siirtymämatkoilla kou-
lupäivien  aikana.  Liikenneturvallisuusasioiden  roolia korostetaan kaikissa 
oppiaineissa lisäämällä henkilökunnan tietoutta  liikenneturvallisuusasioista  ja 

 pitämällä käytettävissä olevaa materiaalia esillä  ja  ajan tasalla.  Perusope-
tuksen  lisäksi voidaan järjestää  teemaviikkoja  ja  -päiviä, joissa voi olla poliisi 
mukana.  Teemapäiviin  ja  vanhempainiltoihin  voidaan pyytää vierailijoita 
myös  Liikenneturvasta. 

Turvavälineiden  käyttöä sekä  koulumatkoilla  että vapaa-aikana pyritään li-
säämään asennekasvatuksen, erilaisten  tempausten  ja  demonstraatioiden 

 avulla. Vanhempien mallia pidetään tärkeänä  liikenneturvallisuusasioissa. 
Vanhempainilloissa  keskustellaan liikenneturvallisuudesta  ja  voidaan sopia 
pelisäännöistä  pienimpien  oppilaiden  koulumatkapyöräilyyn  tai  oppilaiden  
saattoliikenteen  tarpeeseen  ja  turvallisiin jättöpaikkoihin  liittyen. Yhteistyötä 
tehdään myös päivähoidon kanssa. 

Vapaa-aikatoimi  
Vapaa-aikatoimessa  otetaan  liikenneturvallisuus  huomioon  kiinnittämällä 
turvavälineisiin  huomiota erilaisissa  liikunnallisissa  kampanjoissa  ja  liikunta- 
tapahtumissa. Nuorille  suunnatuissa  tapahtumissa jaetaan  liikennetietoutta. 
Liikenneturvallisuustyöhön  otetaan mukaan erilaiset seurat  ja  yhdistykset, 
jotka järjestävät toimintaa nuorille.  Liikuntapaikat  ja  pysäköintialueet  järjeste-
tään mandollisimman turvallisiksi.  

Palo-  ja pelastustoimi  
Palo-  ja  pelastustoimelle  tärkeää  on  riittävä valmius liikenneonnettomuuksi-
en varalta. Myös  lisävahinkojen  estäminen  onnettomuustapauksissa  on  hei-
dän työtään.  Palo-  ja  pelastustoimi  voi myös osallistua raskaan liikenteen 
vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaan yhdessä poliisin kanssa. Osallis-
tuminen erilaisiin  kampanjoihin  on  yleistä. 

Kirjasto  
Kirjastolla  on  tiedotustehtävä.  Kirjastossa voidaan järjestää erilaisia näytte-
lyitä  tai  kampanjoita,  esim. liikenneturvallisuusnäyttely. Kirjastoissa  on  myös 
käytettävissä tietokoneita, jotka auttavat tiedon  haussa.  

5.3.2  Ideaseminaarit  ja koulutukset  

Kuntien  liikenneturvallisuustyön  kehittämiseksi järjestettiin työn yhteydessä 
kaksi  liikenneturvallisuusaiheista ideaseminaaria. Ideaseminaarit  olivat yh-
teisiä kaikille viidelle  suunnittelualueen  kunnalle. 

Ensimmäinen  ideaseminaari  pidettiin maaliskuussa  2006  Pohjanmaan  Nik-
karikeskuksella Jurvassa.  Tilaisuudessa  johdateltiin  kuulija  liikenneturvalli-
suusaiheeseen  kertomalla liikenneturvallisuuden tilanteesta valtakunnallisel-
la tasolla sekä  Suupohjan  kuntien alueella,  liikenneturvallisuustyön  tavoit-
teista  ja  organisoinnista. Liikenneturva  esitteli  palveluitaan  ja  kertoi esimerk-
kejä kuntien eri hallinnonalojen  toimintamandollisuuksista  ja  liikennekasva-
tustyön  muodoista suunnattuna eri  ikäryhmille.  Seminaareissa tehdyissä  
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ryhmätöissä  pohdittiin  hallintokuntien  nykyistä  liikenneturvallisuustyötä  ja  sii-
nä mandollisesti  kohdattuja  ongelmia. 

Toinen  ideaseminaari  pidettiin toukokuussa  Kulttuuritalo Orrelassa Teuvas
-sa.  Seminaarissa kerrottiin Vaasan tiepiirin roolista liikenneturvallisuustyössä 

 ja  esiteltiin  Suupohjan  kuntien asukkaille tehdyn  liikenneturvallisuuskyselyn 
 tuloksia sekä viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneiden liikenneonnet-

tomuuksien  onnettomuusanalyysin  tuloksia. Seminaarissa kerrottiin myös 
 suunnittelualueen liikennekulttuurista  ja  liikenneturvallisuustyön  tavoitteista. 

 Ryhmätöissä  samojen  hallintokuntien  edustajat eri kunnista  ideoivat  liikenne
-turvallisuustyön toimintasuunnitelmia  ja  syksyn aikana pidettävää liikenne
-turvallisuustempausta. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  laatimisen aikana  on  jo  pidetty myös  kou-
lutustilaisuuksia.  Liikenneturvan järjestämä kuntien yhteinen opettajien ilta

-päiväkoulutustilaisuus  pidettiin elokuussa  2006.  

Kuva  5.3  Ideaseminaarien ryhmätöissä ideoitiin  mm.  toimintasuunnitelmia. 

Liikennekasvatuksen,  -tiedotuksen  ja -val  istuksen toimintasuunnitelma  
Kuntien eri  hallintokunnat  ovat laatineet  kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat 

 vuodelle  2007.  Suunnitelmat  päivitetään  vuosittain seuraavan vuoden toi
-mintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmiin  määritellään tavoitteet edellis-

vuoden palautteen, kokemusten  ja  seurannan perusteella sekä  tarkennetaan 
 toimenpiteitä.  Esitetyillä  toimenpiteillä pyritään lisäämään kaikkien kuntalais-

ten tietoisuutta  liikenneturvallisuuteen  vaikuttavista tekijöistä.  Lasten  lisäksi 
 liikennekasvatus  ja  -valistus  kohdennetaan  nuorille,  työikäisille  ja  ikääntyneil

-le.  Esitetyt keinot ovat moninaisia:  mm.  liikenneturvallisuusasioista  tiedotta-
minen, kannustaminen  turvavälineiden  käyttöön,  teemapäivien  ja  koulutuk-
sen järjestäminen.  Kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat tavoitteittain  on  esi-
tetty  liitteissä  2-6.  
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Liikenneturvallisuustempaus 
Liikenneturva  ja  poliisi kampanjoivat  turvalaitteiden  käytön puolesta keväällä 

 2006.  Suupohjan  alueella pidettiin viikolla  20  tehovalvonta  ja  seurantaa jat-
kettiin myös kesän aikana.  Liikenneturva  tarkkaili huhtikuussa  turvavyön 

 käyttöä  Isossakyrössä, Laihialla,  Kauhajoella  ja  Teuvalla.  Tempauksesta tie-
dotettiin alueen lehdissä.  

Liikenneturvallisuusviikkoa  vietettiin valtakunnallisesti  11.- 15.9.2006.  Viikon 
tunnuslause oli  LIIkenne  koskettaa kaikkia. Viikon aikana pidettiin  mm.  Kau-
hajoella  Sanssin  koululla tilaisuus, jossa koulun ensimmäisen luokan oppi-
laille jaettiin  heijastinliivit  ja  lapset saivat tutustua  Tieliikelaitoksen urakoinnin 
kunnossapitokalustoon. 

Kuva  5.4  Kauhajoen  Sanssin  koulun  ekaluokkalaisile jaettIIn heijastinliivit  

5.4  Tiedottaminen 

Tiedottamista tarvitaan sekä kunnan hallinnon sisällä että ulospäin kuntalai-
sille  ja  tienkäyttäjille.  Sisäisellä  tiedotuksella  pyritään pitämään kunnan hen-
kilökunta tietoisena  liikenneturvallisuustyön  sisällöstä  ja  toiminnan tavoitteis-
ta. Kun henkilökunta  on  sisäistänyt työn tavoitteet,  on  mandollista kehittää 
omia toimintatapoja sekä kertoa  liikenneturvallisuusasioista  eteenpäin kunta-
laisten kanssa toimiessa. Päättäjille suuntautuvan tiedotuksen tavoitteena  on 

 lisätä päättäjien  liikenneturvallisuustietoutta  ja  liikenneturvallisuustyön  arvos-
tusta. Sisäisen tiedotuksen tulisi olla  kaksisuuntaista: liikenneturvallisuus

-ryhmä tiedottaa  hallintokunnille  toiminnastaan  ja  asettamistaan  tavoitteista  ja  
hallintokunnat  puolestaan kertovat  liikenneturvallisuusryhmälle  työnsä sisäl-
löstä, asiakkaidensa ongelmista  ja  toiveista kunnan  liikenneturvallisuustyölle. 
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Ulospäin suuntautuvaa tiedottamista kehittämällä  ja  lisäämällä pyritään tuo-
maan liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita kuntalaisten  ja  tienkäyttäjien 
tietoisuuteen. Turvalliseen liikennekäyttäytymiseen johtava oivallus syntyy 
hyväksynnän  ja  ymmärryksen kautta. Oivalluksen syntyyn johtavalle ajatte-
lulle voidaan antaa herätteitä tiedottamalla järjestelyjen perusteluista  ja  vai-
kutuksista. Esimerkiksi ajoneuvon törmäysnopeuden vaikutus jalankulkijan 
kuoleman todennäköisyyteen tulisi tuoda voimakkaasti esille taajaman no-
peusrajoituksia alennettaessa. 

Liikenneturvallisuustyön  keskeiset tavoitteet, toimintatavat  ja  tiedot pidetään 
kaikkien nähtävillä lnternetissä kuntien omilla sivuilla.  Internet  toimii tietova-
rastona, liikenneturvallisuusaiheisena kirjastona.  I  nternetiä  voidaan hyödyn-
tää myös kuntalaisten palautekanavana, jolloin palaute suuntautuu suoraan 
liikenneturvallisuusryhmälle. 

Tärkeimpänä jatkuvana tiedotuskanavana toimivat paikallislehdet  ja -radiot, 
 joiden kanssa tiedottamista voidaan suunnitella pitkällä tähtäimellä  ja  siten 

saada liikenneturvallisuustiedottamiseen jatkuvuutta  ja  suunnitelmallisuutta. 
Seutukunnallisia organisaatioita kannattaa myös käyttää hyväksi tiedottami-
sessa.  

55  Liikennevalvonta  

Liikenteen turvallisuus edellyttää tehokkaan  ja  näkyvän valvonnan olemas-
saoloa. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa kuijettajien kokema kiinnijäämis-
riski, jossa poliisin suorittamalla tiedottamisella  ja  valvonnalla  on  keskeinen 

 osa.  Taajamien nopeusrajoitusten alentaminen lisää valvonnan tarvetta. Po-
liisin nykyiset valvontaresurssit eivät ole riittävät  ja  niiden määrää tullaan 
tuskin lähitulevaisuudessa lisäämään. 

Poliisin tulee tiedottaa liikenneturvallisuuteen  ja  valvontaan liittyvistä asiois-
ta, kohdentaa valvontaa riskiryhmiin, vaarallisimpiin kohteisiin  ja  ajankohtiin. 

 Tällaisia alueita ovat ylinopeudet, liikennejuopumus, suuntavilkun käyttö, 
turvavälineiden käyttö sekä  nuorten  kuljettajien ajotapatarkkailu. Lisäksi po-
liisin tulee kohdistaa valvontaa liikennesääntöjen noudattamiseen yleensä. 

Liikenneympäristössä  tapahtuvien muutosten yhteydessä poliisi opastaa  ja 
 valvoo, että tienkäyttäjät liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa ti-

lanteissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita  mm.  koululaisille  ja  myös valvoa 
ohjeiden noudattamista. 

Liikennevalvontaa  voidaan tehostaa automaattisen kameravalvonnan avulla. 
Tutkimusten mukaan henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenevät 
keskimäärin noin  17  %  ja  kuolemaan johtaneet onnettomuudet  30-50  %  au-
tomaattisen nopeusvalvonnan alaisilla tieosuuksilla. Suomessa ollaan par-
haillaan laajentamassa automaattista nopeusvalvontaa kattamaan  n. 3000 
km  tieverkosta  vuosikymmenen loppuun mennessä. 
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6  LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
TEKNISILLA TOIMENPITEILLÄ  

6.1  Yleistä 

Nykytila-  ja  onnettomuusanalyysin  sekä ongelmakartoituksen perusteella 
määritettiin toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi  ja  onnetto-
muusriskin  pienentämiseksi. Kuntien alueille esitetyt tekniset toimenpiteet  ja 

 niiden alustavat kustannusarviot  on  esitetty liitteissä  2-6  olevissa taulukoissa 
 ja  kartoissa.  

6.2  Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 

Kevyen liikenteen  ylitysten  turvaaminen  

Suojateiden havaittavuutta  voidaan parantaa suojatiemerkkeihin asennet-
tavilla sini-valkoraidoitetuilla herätevarsilla. 

Herätevarsia  esitetään asennettavaksi Jurvassa Peurantiellä  (pt 17384) 
 Mäntyläntien  liittymässä olevalle suojatielle sekä Isojoella Kristiinantiellä (mt 

 664)  Pihlajapuolentien  liittymässä  ja  Koulukolmion  kohdalla oleville suojateil
-le  sekä Suojoentiellä Koppelonkyläntien liittymässä olevalle suojatielle. 

Uusien  suojateiden  rakentamista esitetään Jurvassa Liiketiellä (mt  689), 
ABC-huoltoaseman kohdalle. 

Korotettuja suojateitä  ja  liittymiä  suositaan etenkin taajamakesku stoissa 
 ja  asuntoalueilla. Korotukset ovat tehokkaimpia nopeutta rajoittavia toimenpi-

teitä  ja  suojateiden  yhteydessä ne korostavat  ja  turvaavat kevyen liikenteen 
ylityskohtia. Yksittäisiä töyssyjä voidaan käyttää asuntoalueilla, joissa muu-
toin muodostuu liian pitkiä katuosia ilman hidasteita.  Jos  nopeusrajoitus  on 

 yli  30 km/h, on  korotuksesta varoitettava etukäteen liikennemerkillä. Kaduil-
la, joilla  on  linja-autoliikennettä voidaan käyttää ns. bussitöyssyä, jossa koro-
tus  jää  linja-auton renkaiden väliin hidastaen kuitenkin henkilöautoliikenteen 
ajonopeuksia. Töyssyjä rakennettaessa tulee ottaa huomioon maaperäolo-
suhteet. Pehmeässä maaperässä läheisille rakennuksille saattaa aiheutua 
tärinäongelmia. 

• Korotetun suojatien  rakentamista esitetään Kauhajoella Rekitielle Filppu
-Ian  koulun kohdalle. 

• Bussitöyssyn  rakentamista esitetään Kauhajoen kirkon parkkipaikalle 
rauhoittamaan parkkipaikan läpi kulkevaa turhaa henkilöautoliikennettä. 

• Korotetun liittymän  rakentamista ehdotetaan Teuvalla Filppulankujalle 
yhteiskoulun  ja  Syreenin  koulun liittymien kohdalle. 
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Kuva  6.1 Teuvalla Fllppulankujalle  yhteiskoulun  ja  Syreenin  koulun liittymien 
kohdalle esitetään korotetun liittymän rakentamista. 

Keskisaareke  on  yleisin turvallisuutta parantava rakenne suojatien yhtey -
dessä. Saarekkeen tehtävänä  on  turvata kevyttä liikennettä mandollistamalla 
ajoradan ylittäminen kandessa vaiheessa sekä osittain hidastaa autoliiken-
teen nopeutta. Pitkillä suorilla kaduilla leveä keskisaareke hidastaa ajonope-
uksia muun muassa  sen  vuoksi, että  se  kaventaa ajotilaa  ja  katkaisee pitkät 
katunäkymät. Saarekkeen  ja  suojatien havaittavuutta  voidaan parantaa li-
säämällä myös suojatiesaarekkeelle suojatiemerkit. 

•  isojoella keskisaarekkeiden rakentamista esitetään Kristiinantiellä (mt 
 664)  terveyskeskuksen  ja  Koulukolmion  kohdalla oleville nykyisille suoja- 

te  ilie. 
• Jurvassa keskisaarekkeiden  (tai  kavennuksien)  rakentamista ehdotetaan 

olemassa olevan ideasuunnitelman mukaisesti Peurantien  (pt 17384)  ja 
 Liiketien (mt  689)  nykyisille suojateille. 

•  Karijoella keskisaarekkeen rakentamista esitetään Tiukantiellä (mt  6650) 
 Myrkyn koulun kohdalle. 

•  Kauhajoelle keskisaarekkeiden rakentamista esitetään Eteläiselle yhdys-
tielle (mt  663)  maatalousoppilaitoksen  liittymään sekä Hakasivuntielle 
Eeliksentien liittymässä olevalle nykyiselle suojatielle. 

Kevyen lIIkenteen ali-ja ylikulkukäytävillä  voidaan vilkkaasti liikennöidyil
-lä  väylillä vähentää ajoneuvoliikenteen kanssa samassa tasossa tapahtuvia 

turvattomia tien ylityksiä. Kevyen liikenteen eritasot tulee sijoittaa luontaisille 
kulkureiteille  ja  välttää niiden käytöstä aiheutuvia lisämatkoja jotta niitä myös 
käytettäisiin. Alikulkukäytävät tulee suunnitella riittävän väljiksi  ja  niiden suut 
tarpeeksi avariksi, jotta näkemät saadaan hyviksi. 
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Suupohjan  alueella alikulkujen rakentamista esitetään Vaasan tiepilrin kevy-
en liikenteen tarveselvityksen mukaisesti useisiin kohteisiin: 

Jurvassa  kevyen liikenteen alikulun rakentamista esitetään Vaasantielle 
(mt  685)  Pappilankankaantien  liittymään. 
Kauhajoella alikulun rakentamista ehdotetaan kantatiellä  67  Valkaman-
kyläntie  (pt 17160)  liittymään  ja  kantatien  44  liittymään Aronkylän kohdal-
le sekä Kainaston kylän kohdalle. 
Teuvalla alikulun  rakentamista esitetään kantatiellä  67  Mikkiläntien liitty

-män  kohdalle sekä Aystön kylässä Aystön ala-asteen läheisyyteen. 

Kevyen liikenteen reitistön täydentäminen 

Kevyen liikenteen väylä erottaa jalankulku-  ja  polkupyöräliikenteen ajoneu-
voliikenteestä.  Väylä lisää tien suunnassa kulkevan kevyen liikenteen turval-
lisuutta  ja  mukavuutta sekä edistää näin kävelyä  ja  pyöräilyä. Kevyen liiken-
teen väylän rakentaminen voi kuitenkin nostaa autoliikenteen nopeuksia, mi-
kä lisää risteämiskohtien turvattomuutta. Vähäliikenteisillä kaduilla ei siksi 
suositella erotettavaksi pyöräilyä ajoneuvoliikenteestä, vaan turvallisuutta 
pyritään parantamaan ajonopeuksia hillitsevillä keinoilla. Perinteistä päällys-
tettyä kevyen liikenteen väylää halvempi ratkaisu  on  sora  tai  kivituhkapintai-
nen  kevyen liikenteen väylä, joka voidaan päällystää myöhemmin. Kevyen 
liikenteen väylän tulisi olla hyväkuntoinen  ja  valaistu, jotta  se  houkuttelisi 
käyttäjiä. 

Suupohjan  alueella kevyen liikenteen väylien rakentamista esitetään Vaasan 
tiepiirin kevyen liikenteen tarveselvityksen mukaisesi  mm.  seuraaviin kohtei-
siin: 

lsojoella  kevyen liikenteen väylän rakentamista ehdotetaan Kristiinantiel
-lä  (mt  664)  Villamon  kylän kohdalle, Honkajoentiellä (mt  664)  Kortteen  ja 

 Kodesjärven  kylien kohdille, Vesijärventiellä  (pt 17017)  Kärjeskosken 
 kohdalle, Suojoentiellä (mt  661)  Suojoen kohdalle sekä Kärjenkoskentiel

-lä (pt 17027)  Vanhakylän  kohdalle. 
Jurvassa  kevyen liikenteen väylän rakentamista esitetään Vaasantiellä 
(mt  685)  Sarvijoen  sekä olemassa olevan suunnitelman mukaisti välille 
MackFinn teollisuus oy - Laihiantie (mt  687).  Lisäksi kevyen liikenteen 
väylien rakentamista esitetään Kurikantielle (mt  689)  välille Peurantie  (pt 
17384)  - Hietikontie, Koskenkorvantielle (mt  6880)  välille Koskimäenraitti 
- Hietikontie, Teuvantielle (mt  687)  välille Lustinluhta - Kalparontie sekä 
Närvijoentielle (mt  6841)  Närvijoen  kylän kohdalle. 
Karijoella kevyen liikenteen väylien rakentamista ehdotetaan Dagsmar -
kintielle  (pt 17047),  Kristiinantielle (mt  663)  välille Dagsmarkintie  (pt 
17047)-  hiihtomäen  liittymä, Kauhajoentielle (mt  663)  välille Kirkkotie (mt 

 6633)  - Prosiuksentie,  Kirkkotielle (mt  687)  sekä Alakyläntielle (mt  687).  
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Kauhajoella kevyen liikenteen väylien rakentamista esitetään Tokerotielle 
(mt  672)  välille Kulmala - Vennamäki, Hangaskyläntielle (mt  685)  välille 
Ratikyläntie  (pt 17203) - kantatie 67, Kainaston keskustielle (pt 17107) 
Kainaston  kylän kohdalle, Lustilantielle  (pt 17109), kantatielle 44  Juoni- 
kylän kohdalle, Päntäneentielle (mt  663)  välille Päntäne - Kyyny, Vanhal-
le Kurikantielle (mt  6900)  välille Keskustie - Aijön silta sekä kantatien  67 

 varrelle välille Aronkylä - Äijön sekä Kainaston kylän kohdalle. Nykyisen 
kevyen liikenteen väylän jatkamista esitetään Aninkujalla  (pt 17107).  Li-
säksi Jukolantien jalkakäytävää ehdotetaan levennettäväksi  ja  muutetta-
vaksi yhdistetyksi kevyen liikenteen väyläksi. 
Teuvalla  kevyen liikenteen väylän rakentamista esitetään kantatien var-
rella keskustaajaman kohdalle tieosuudelle väli Koskelan jokitie-
Hakalantie  (pt 17197)  sekä Riipin  ja Äystön  kylien kohdalle  ja  em.  kylien 
välille, Jurvantiellä (mt  685) Norinkylän  kohdalle, Horontiellä (mt  682) Ho-
ronkylän  kohdalle, Vaasantiellä (mt  682)  välille Horontie (mt  682) - 
Maankulmantie (pt 17249)  sekä Karijoentiellä (mt  687)  välille Joentaus-
tantie  (pt 17092) - Hiihtomajantie.  

Lisäksi suunnittelutyön yhteydessä kevyen liikenteen väylien rakentamistar-
peita esiintyi Kauhajoella Urheilutiellä välillä Topeeka - uimahalli sekä Pän-
täneentiell (mt  663)  välillä keskusta - Päntäne. Lisäksi nykyisen kevyen lii-
kenteen väylän jatkamista esitetään Savikyläntiellä. 

Kuva  6.2  Kauhajoella kevyen liikenteen väylän rakentamista esitetään  mm. 
 Kainaston  kylän kohdalle Kainaston keskustielle  (pt 17107).  
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Näkemien  parantaminen 

Kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa järjestämällä riittävän hy-
vät näkemät liittymissä  ja  suojateiden  läheisyydessä. Istutukset tulee valita 

 ja  kunnossapitää  siten, etteivät ne kasvaessaan muodostu näkemäesteeksi. 
Näkemät suojateille  ja  kevyen liikenteen väylille etenkin päiväkotien, koulu-
jen, palvelutalojen  ja  liikekeskusten  läheisyydessä sekä liikennemerkkien  ja 

 tiennimikylttien  näkyvyys tulisi tarkistaa säännöllisesti vuosittain. Samoin  au
-rauslumen  kasaamista liittymäaluille  ja  suojateiden  läheisyyteen tulisi vält-

tää. Joskus näkemäesteenä voi olla liittymäalueella oleva rakennus. Tällöin 
näkemiä voidaan parantaa esimerkiksi peilin avulla  tai  joissain tapauksissa 
purkamalla rakennus. Näkemien parantamisella voidaan parantaa myös ajo-
neuvojen liittymäturvallisuutta. 

•  Isojoen keskustan alueella Honkajoentiellä (mt  664)  ja  Kristiinantiellä (mt 
 664)  kasvillisuus aiheutti keväällä  2006  näkemäesteitä  useissa liittymis-

sä. Kunta suoritti kesällä näkemäraivaukset. Kristiinantiellä (mt  664)  Pih-
lajanpuolentie  liittymässä näkemäongelmaksi muodostuu  notko.  Pitkän-
tähtäimen hankkeena esitetään Kristiinantien tasauksen nostamista  not-
kon  kohdalla. 

• Jurvassa näkemiä  esitetään parannettavaksi puustoa  ja  muuta kasvitli-
suulla raivaamalla Peurantien  (pt 17384)  ja  Olkotien  liittymässä sekä 
Vaasantien (mt  685),  Teuvantien (mt  687)  ja  Kauppatien  (pt 17390) hit

-tymässä. 
•  Karijoella näkemäraivauksia esitetään suoritettavaksi Dagsmarkintiellä 

 (pt 17047)  Salininkujan  liittymässä. Lisäksi Dagsmarkintien  11  kohdalla 
tiealueella sijaitseva pensasaita aiheuttaa näkemäesteen. 

•  Kauhajoella Topeekalla (mt  6900)  liikennemerkkien  edessä olevat pui-
den oksat estävät liikennemerkkien havaittavuutta. Muita kasvillisuuden 
aiheuttamia näkemäongelmia  on mm.  Kainaston keskustiellä  (pt 17107) 

 koulun liittymässä, Talvitien  (pt 17152)  ja  Rekitien  liittymässä sekä Pilli-
länkujan  ja  Savikyläntien hiittymässä. Vuorenmäentiellä näkemäalueella 

 sijaitseva varastorakennus aiheuttaa näkemäesteen. Lisäksi kt  44  (Ra
-hikkatie)  ja  Veikonkujan  sekä Kenttätien  ja  Pohjoinen yhdystie (mt  6901) 

 liittymissä näkemäesteen muodostaa tienviitan huono sijainti. 
• Teuvalla näkemäraivauksia  esitetään tehtäväksi  mm.  kantatien  67  liitty-

missä Mikkiläntiehen  ja  Orrentiehen, Tuokkolantie  ja  Alikäytäväntie  hit
-tymässä  sekä Ahtolantie  ja  Luovantien  (pt 17079)  liittymässä. Lisäksi  Or
-rentie  ja  Porvarintien  (pt 17183)  hiittymässä näkemäesteeksi  muodostu-

vat pensasaidan  ja  koivujen lisäksi liittymäalueella sijaitseva puupino. 
•  Kauhajoen  ja  Teuvan  alueella kulkevalla Seinäjoki-Kaskinen-rataosahla 

rautatien tasoristeyksissä tulisi suorittaa näkemäraivauksia. 
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Kuva  6.3  Isojoella  Kristiinantien (mt  664) tasausta  esitetään  parannettavaksi 
Pthlajanpuolentien liittymän  pohjoispuolella.  

6.3 Esteettömyyden  parantaminen  

Esteettömässä  ympäristössä kaikille  liikkujaryhmille  turvataan  helppopääsyi
-set  ja  turvalliset  liikkumismandollisuudet.  Hyvä ympäristö  on  selkeä  ja  hel-

posti  hahmotettava,  reitit ovat mandollisimman suoria  ja  lyhyitä.  Jalankulku -
väylät suunnitellaan siten, että liikkumista  haittaavia tasoeroja  on  mandolli-
simman vähän. Väylien pintojen tulee olla kovia, tasaisia  ja  kaikissa  sää- 
olosuhteissa  luistamattomia. Suojatiet  alkavat  jalankulkuväylän  reunasta 
suorassa  kulmassa ja  reunatuet  ovat  3-4 cm  korkeita, jotta niiden avulla voi-
daan ohjata näkövammaisen liikkumista, mutta ylitys  on  silti mandollista  pyö-
rätuolilla. Rollaattorilla  tai lastenvaunujen  kanssa liikkuville olisi hyvä olla  1,5 
m  leveä  luiskattu reunakiviosuus suojatien  reunassa. Hyvä valaistus  on heik-
konäköiselle  tärkeä.  

Jurvassa Närvijoentien (mt  6841) Närvijoen  kylän kohdalla oleville neljäl-
le linja-autopysäkille  esitetään rakennettavaksi  pysäkkikatokset.  
Kauhajoella  Puistotiellä (mt  6900)  liikennevalojen valo-ohjausta esitetään 
tarkistettavaksi  jalankulkuliikennettä  enemmän  suosivaksi.  Lisäksi  Kanta- 
tiellä  44  esitetään kevyen liikenteen yhteyksien rakentamista  Pukkilanku-
jalta  ja  Keski -Pukkilantieltä Rahikkatien  kevyen liikenteen  väylälle. 
Teuvalla  kevyen liikenteen  alikulun esteettömyyttä  parannetaan  sade

-vesikaivonkannen  jäätymisen  estävillä lämmityskaapeleilla,  jotka mah-
dollistavat sadeveden pääsyn kaivoon  talviaikana.  Näin jään muodostu-
minen  alikulussa  vähenee. Lisäksi esitetään  Luovantien  (pt 17079)  huo-
nokuntoisen kevyen liikenteen väylän  täsmäparantamista  ja  uudelleen  
päällystämistä. 
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Kuva  6.4  Teuvalla  kevyen liikenteen alikulun lammikoituminen estetään 
lämmittämällä kaivojen kannet, jotteivät ne jäätyisi talvella  

6.4  Kääntymis-  ja  risteämisonnettomuuksien  vähentäminen 

Liittymäsaarekkeen  rakentaminen, liittymän kaventaminen  ja  muotoilu 
suunnitteluohjeiden mukaisesti  sel  keyttävät liikennejärjestelyjä,  ohjaavat 
autoilijaa käyttämään oikeanlaisia ajolinjoja  ja  vähentävät ongelmallisten  lit

-tymien risteämisonnettomuuksia. 

• Jurvassa Kirkkotie (mt  6633)  ja  Tiukantie (mt  6650)  liittymään esitetään 
rakennettavaksi liittymäsaareke. 

•  Karijoella Myrkyn kylässä Kirkkotien (mt  6633)  ja  Peräläntie (mt  6650) 
 liittymää ehdotetaan parannettavaksi erottamalla liittymässä oleva linja-

autopysäkki ajoradasta ajoratamaalauksella sekä rakentamalla Kirkko- 
tien liittymään liittymäsaareke. 

•  Kauhajoella Kainastonkylässä Lemmenkujan  (pt 17112)  nykyisellään laa-
ja  ja  liian sujuva liittymää Kainaston keskustiehen  (pt 17107)  esitetään 
kavennettavaksi. 

• Teuvalla kantatien Mikkiläntien  ja  Keitintehtaantien  liittymää kantatiehen 
 67  esitetään parannettavaksi uusimalla Mikkiläntien liittymäsaarekkeen 

reunakivet sekä rakentamalla Keitintehtaantien liittymään liittymäsaare-
ke. Lisäksi Asemantien  (pt 17128)  ja  Pitkätien  liittymää esitetään seJ-
keytettäväksi rakentamalla Pitkätien liittymään liittymäsaareke. 

Liittymäkulman  muuttaminen parantaa näkemiä päätielle. Liittymäkulman 
suoristamista  T-liittymäksi  esitetään Kauhajoella Isojoentien (mt  661  )  ja  Kari-
joentien (mt  663)  liittymässä. 
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Kiertoliittymän  rakentaminen selkeyttää  liikennejärjestelyjä  sekä vähentä-
vät ongelmallisten  liittymien risteämisonnettomuuksia. 
• Jurvassa kiertoliittymän  rakentamista esitetään  Vaasantien (mt  685), 

 Kauhajoentien (mt  685),  Teuvantien (mt  687)  ja  Kauppatien  (pt 17390) 
 liittymään sekä  Kauppatien  (pt 17390),  Kurikantien (mt  689),  Liiketien (mt 

 689)  ja  Peurantien  (pt 17384)  liittymään.  
•  Kauhajoella  kiertoliittymän  rakentamista ehdotetaan  Puistotien (mt  6900) 

 Lellavantien  liittymään, Eteläisen  yhdystien (mt  663),  Päntäneentien (mt 
 663)  ja  Topeekan (mt  6900)  liittymään sekä  Kantatien  44  ja  Lustilantien 

 (pt 17109)  liittymään.  
• Teuvafla  pienen  kiertoliittymän  rakentamista esitetään  Porvarintien  (pt 

17183),  Mikkiläntien  ja  Hakatantien  (pt 17197)  liittymään.  

Väistötilan  rakentaminen vähentää  pääsuunnan peräänajo -onnettomuuk-
sia sekä parantaa  liittymän  sujuvuutta.  Teuvalla väistötilojen  rakentamista 
esitetään  kantatiellä  67  keskustaajaman  kohdalla  Jussilantien, Orrentien  se-
kä  Porvarintie (mt  687)  liittymissä  ja  Äystön  kylässä  Komulantien  liittymässä.  

Kuva  6.5.  Kiertoliittymän  rakentamista esitetään  mm.  Juivassa Kauppatien 
 (pt 17390),  Kurikantien (mt  689),  Liiketien (mt  689)  ja  Peurantien  (pt 17384) 

 liittymään. 
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6.5  Huomion  kiinnittäminen ajonopeuksiin 

Ajonopeuksien  alentaminen vähentää onnettomuuksien määrää  ja  lieventää 
niiden seurauksia  (kuva  6.6). Jos  auton nopeus  on  onnettomuushetkellä  60 
km/h,  jalankulkija  kuolee noin  70%  todennäköisyydellä, nopeustason ollessa 

 40 km/h  putoaa kuoleman todennäköisyys onnettomuustilanteessa noin 
 1  5%:iin. 

Nopeustason  alentaminen taajamissa ei juurikaan heikennä liikenteen suju-
vuutta,  sillä  alhaisemmilla  nopeuksilla tien liikennevirta  on  tasaisempi  ja si

-vukaduilta kokoojakadulle  liittyminen  on  helpompaa. Katujen kapasiteetin 
kannalta  40 km/h on  lähellä optimaalista. Ylinopeus aiheuttaa myös ajotapa-
virheitä, jotka liittyvät erityisesti kohtaamis-  ja  peräänajotilanteisiin.  

Kuoleman  todennaköisyys  
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Kuva  6.6 Jalankulkijan  kuoleman todennäköisyys eri törmäysnopeuksilla. 

Liikenneympäristön  tulee olla sellainen, että alhainen nopeustaso tuntuu 
mielekkäältä  ja  helpolta noudattaa. Ilman tukevia toimenpiteitä nopeusrajoi-
tusten alentamisen vaikutukset ovat pelkillä liikennemerkeillä  varsin  heikko-
ja. Rajoitusjärjestelmällä luodaan kuitenkin perusteet myös muille autoliiken-
nettä rauhoittavien toimenpiteiden käyttöönotolle. 

Aluenopeusrajoitusta  40 km/h  esitetään toteutettavaksi Karijoen sekä 
Jurvan keskustaajamissa (liitteet  3/4  ja  4/4).  Lisäksi nopeusrajoitusalu-
een laajentamista esitetään Isojoen keskustaajamassa. 

Maanteillä nopeusrajoituksen alentamista esitetään  mm.  lsojoella  Honka-
joentiellä (mt  664)  Kortteenkylän  kohdalla sekä Kärjenkoskentiellä  (pt 
17027)  Vanhakylän  kohdalla, Karijoella Myrkyn kylässä, Kauhajoella 
Kainaston keskustiellä  (pt 17107)  sekä Jokimäentiellä  (pt 17059) Men

-ninnotkon  päiväkodin kohdalla. Teuvalla nopeusrajoituksen alentamista 
esitetään Kauppilantiellä  (pt 17209)  sekä pistemäiseti Vaasantiellä (mt 

 682)  Kauppilantien  liittymässä. 
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Nopeusrajoituksen  maalaamisella ajorataan, heräteraidoilla, liikenne- 
merkkien ryhmittelyliä  ja  tehostetulla valaistuksella  kiinnitetään huomio-
ta taajamaan  tai maaseutukylään  saapumiseen  ja rauhoitetaan  läpi kulkevaa 
liikennettä. 

Liikenteen rau hoittam iseen soveltuvat yleiset hidasteperiaatteet: 

ERITYISTOIMINTOJEN  KOHDAT 
Koulut, päiväkodit, palvelupisteet 
Pyritään rauhoittamaan pahat kohdat turvallisiksi 

KADUT, JOILLA  ON  LÄPIKULKULIIKENNETTÄ 
Pyritään ohjaamaan tarpeeton liikenne muille reiteille 
Hidasteet vähentävät reitin houkuttelevuutta 

VILKKAAT  KEVYEN LIIKENTEEN YLITYSKOHDAT 
Hidasteilla  saadaan autoilijan  ja  kevyen liikenteen konfliktitilanteet pienen-
netyiksi 

UUDET ASUINALUEET 
Katuverkon  rakentamisen yhteydessä pyritään takamaan turvallinen ym-
päristö 

Lyhyt, päättyvä  asuinkatu,  jolla liikkuu  vain  oman alueen asukkaita,  rau-
hoitetaan  parhaiten tiedotuksen  ja  asennemuokkauksen  avulla. 

Poliisin liikennevalvonnan pai nopistealueet ovat nopeusrajoitusvalvonta, 
päihteidenkäytön valvonta liikenteessä, turvalaitteiden käytön valvonta  ja ris-
kikuljettajat.  Poliisin Iiikenneturvallisuusstrategian mukaan poliisin liikenne-
turvallisuustoimien tulee perustua onnettomuustietoihin, liikennekäyttäytymi

-sen seurantatuloksiin  sekä mandollisuuksien mukaan kansalaisten odotuk
-sun  poliisin liikennevalvonnasta. 

Ylinopeudet  koettiin asukaskyselyn mukaan alueen suurimmaksi liikennetur-
vallisuusongelmaksi (lähes  80%  vastaajista koki ylinopeudet ongelmaksi).  

6.6  Liikenneturvallisuuden  huomioiminen  maankäytön 
suunnittelussa 

Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi kulkureittien syntymi-
seen  ja liikenneturvallisuuteen.  Mitä varhaisemmassa vaiheessa  ja yleispiir-
teisemmällä kaavatasolla liikenneturvallisuuteen  vaikuttavat perustekijät ote-
taan huomioon sitä suuremmaksi vaikutusmandollisuudet muodostuvat. Uu-
den maakäytön kytkeminen Iiikennejärjestelmään tulee olla harkittua  ja 

 suunnitelmallista. Esimerkiksi uudet asuinalueet  ja  koulut tulisi mandolli-
suuksien mukaan sijoittaa siten, etteivät oppilaat joudu ylittämään pääväyliä. 

Tavoitteena  on,  että asuntoalueiden  ja  kevyttä liikennettä synnyttävien paik- 
kojen, kuten koulujen, päiväkotien  ja palvelutalojen,  välillä  on  yhtenäiset ke- 
vyen liikenteen yhteydet, jotka eivät liity suoraan pääväylille  ja  -katujen 
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kanssa. Käytännössä tämä  on  usein mandotonta toteuttaa, jonka vuoksi 
ajoneuvoliikenteen  ja  kevyen liikenteen  risteämiskohtien  turvallisuuteen tulee 

 jo  suunnitteluvaiheessa kiinnittää  erityishuomiota.  Päiväkotien, koulujen  ja 
 urheilukenttien  sijoituksessa  on  otettava huomioon myös  saattoliikenteen 
 tarpeet  ja  tarvittavat  pysäköinti  paikat.  

Haja-asutusalueiltakin  tarvittaisiin turvalliset kävely-  ja  pyöräily-yhteydet taa-
jamaan. Monia  jo  tarpeellisiksi todettuja kevyen liikenteen  väylähankkeita 

 joudutaan kuitenkin lykkäämään  tai  jättämään kokonaan toteuttamatta re-
surssien puutteessa. Asukkaiden turvallisuutta ajatellen uusi asutus tulisi 
mieluummin ohjata alueille, joilla palvelut ovat  jo  olemassa  ja  joiden  turvalli-
suusjärjestelyt  on  jo  toteutettu. 

Runsaasti  ajoneuvoliikennettä  synnyttävät kohteet, kuten  liikekeskukset, 
terminaalit  ja  teollisuuslaitokset, tulisi sijoittaa  pääväylien  läheisyyteen, kui-
tenkin siten, ettei niiden liikenne liity suoraan  pääväylille.  

Maanteiden  liittymien  määrän tulisi perustua pitkän  tiejakson tarkasteluihin. 
 Tavoitteena maanteillä  on  erityisesti yksityisten  liittymien  määrän vähentä-

minen. 

Kauhajoella  Päntäneen  kylän kohdalle esitetään tehtäväksi erillinen sel-
vitys  yksityistieliittymien  vähentämiseksi  maantiehen  663.  
Teuvalla keskustaajaman  kohdalla olevia  kaavanvastaisia liittymiä  esite-
tään poistettavaksi.  
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6.7  Talvihoito  

Maanteillä käytetään  koko  maassa yhtenäistä talvihoidon palveluluokitusta. 
Palvelutaso määräytyy pääosin tien liikennemäärän, toiminnallisen luokan  ja 

 alueen ilmaston mukaan. Käytössä  on  kuusi talvihoitoluokkaa  Is, I, lb,  Tlb,  Il 
ja  Ill.  Kevyen liikenteen väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan.  Kuva  Suupoh

-jan  alueen maantieverkon talvihoitoluokituksista  on  esitetty sivulla  53. 

Is: Tie on  pääosin paljas. Kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran 
pitkittäisiä ohuita potannekaistoja. Pitkinä pakkaskausina tien  pinta  voi olla 
osittain jäinen.  
I: Tie on  suurimman osan ajasta paljas  tai  siinä voi esiintyä kapeita, mata-
lia polannekaistoja ajokaistojen  ja  ajourien  välissä. Sään muutostilanteissa 

 ja  yöaikaan tiellä voi olla lievää liukkautta.  
lb  (+Tlb):  Tien pinta on  liikennemäärästä  ja  säästä riippuen osittain paljas, 
osittain tiellä  on  polannekaistoja  tai tie  voi olla kokonaan lumipolanteen 
peittämä. Tiellä  on  ongelmallisimpia sääolosuhteita  lukuun ottamatta hyvä 
talvikeli. 
Tib  (eräät taajamatiet): Laatu  on  vastaavan tasoinen kuin  lb-teillä, mutta 
tiellä voi olla syvemmät polanneurat.  
Il:  Tien pinta on  pääosin polannepintainen  ja  polanne  voi olla osittain urau-
tunut. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa  tai 

 heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.  
III:  Tiestö  on  pääosan aikaa polannepintainen  ja  paikoin voi olla uria.  Pak

-kaskeleillä  ajo-olosuhteet ovat pääosin tyydyttävät, mutta saattavat pai-
koin vaihdella. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongel-
maIlmen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. 

Kauhajoen  katuverkolla auraukset tehdään asu ntoalueittain (työkohteittain) 
niin, että alueella puhdistetaan  ensin  I  luokan tiet, jatketaan aurausta saman 
alueen luokan Ilja edelleen lii luokan teillä. Ajoväylien aurauksen yhteydes-
sä puhdistetaan kevyen liikenteen väylät. Kaikille alueille lähdetään  sää - 
päivystäjän määräyksestä laatustandardin alituttua. Laatustandardit ovat 
seuraavat:  

I  kunnossapitoluokka: irtolunta  keskimäärin  3 cm 
II  kunnossapitoluokka: irtolunta  keskimäärin  5 cm  

Jatkuvan lumisateen aikana väylät pidetään liikennöitävässä kunnossa. 
Tonttiliittymien hoidosta vastaa tontin omistaja. Liukkaudentorjunta tehdään 
niin, ettei kevyen liikenteen väylillä ole liukastumisvaaraa.  Kuva  Kauhajoen 
katuverkon talvihoitoluokituksista  on  esitetty sivulla  54.  
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Talvihoitoluokat  1.10.2006 
is 	Tib  

I 	II 

lb 	III  

Kuva  6.7  Suupohjan  alueen  maantieverkon talvthoitoluokitus 
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6.8  Rautateiden  tasoristeysturvallisuus  

Rautateiden  tasoristeysonnettomuuksia  tapahtuu  vartioiduissa  ja  vartioimat
-tornissa  tasoristeyksissä  sekä vähä- että  viikasliikenteisiilä rataosuuksilla. 

Tasoristeysonnettomuuksiin  on  usein syynä autoilijoiden  varomattomuus  tai  
virhetoiminta.  Fyysisiä toimenpiteitä onnettomuuksien vähentämiseksi ovat  
tasoristeysten  poistaminen  ja  tasoristeysten varoituslaitteiden  asentaminen. 

Vaaratilanteita aiheuttavat autoilijoiden liian suuret  lähestymisnopeudet  ja 
 jopa tietoinen riskinotto.  Tasoristeysonnettomuus  sattuu useimmiten  autoili-

jalle,  joka ajaa tutussa ympäristössä, päiväsaikaan, hyvällä kelillä  ja selvin 
 päin. Vaaraa lisäävät maaston  näkemäesteet  ja  odotustasanteiden  puuttu-

minen.  

Teuvan  ja  Kauhajoen alueella  on  useita  vartioimattomia  rautatien  tasoriste-
yksiä.  Puolipuomilaitteiden  rakentamista esitetään  Teuvalla Tehtaantiellä  (pt 
17125)  Sahan  tasoristeykseen.  Lisäksi Kauhajoella  Enontien tasoristeyk

-seen  toivotaan  puolipuomeja. Odotustilojen  kunnostamista esitetään Lato-
mäentiellä Latomäen  tasoristeyksen kohdalla,  Aystössä Kanasaarentiellä 

 (pt 17112)  Moision tasoliittymän  kohdalla sekä  Perälässä Kiiruskoskentiellä 
Vainionrannan  tasoristeyksen  ja  Laitilantiellä  Kuhn  tasoristeyksen kohdalla. 
Lisäksi esitetään  Survoneva  11:n  tasoristeyksen poistamista  Luomankyläntiel

-lä (pt 17151)  ja  liittymäkulman suoristamista  esitetään  Hirsiahteentiellä  (pt 
17157)  Korvenkylässä  Simosen  tasoliittymän  kohdalla.  

6.9  Eläinonnettomuudet 

Valtateillä hirviaitojen  lisääminen vähentää eläinten  ja  ajoneuvojen kohtaa -
mismandollisuutta.  Alemmalla  tieverkolla  sekä  valtateillä  jossa  on  paljon  hit-
tymiä  hirvi-  ja  peuraonnettomuuksia  voidaan vähentää tienvarsien  näkemä-
alueiden  raivauksilla.  Alueilla, joissa  hirvieläimistä  on  todettu olevan toistu-
vaa vaaraa liikenteelle, tehokkain keino  on  hirvikannan  vähentäminen.  Tie- 
piiri  ja  riistanhoitopiirit  neuvottelevat vuosittain  kaatolupien  määrästä sekä 
eläinten  kulkureittien  muutoksista.  

6.10  Muut tekniset toimenpiteet 

Liittymä-, katu-ja pysäköintialueiden  selkeä jäsentely  selkiyttää  liikenne- 
järjestelyjä, ohjaa  autoilijaa  käyttämään oikeita  ajolinjoja  sekä lisää  jalanku-
lun  turvallisuutta  ja  viihtyisyyttä. 

Karijoella Keskustan koululle esitetään koululaisten  saattoliikennepaikan  
järjestämistä erottamalla  pysäköintipaikka  muusta piha-alueesta  ja  salli- 
maila  saattoliikenne  vain  merkityllä  alueella. Lisäksi Myrkyn koulun saat -
tohiikenne  esitetään siirrettäväksi pois koulun piha-alueelta koulun lähei-
syydessä olevalle alueelle. 
Erillisen  pihasuunnitelman  tekemistä esitetään tehtäväksi Kauhajoen 
koulukeskuksen  ja  Teuvalla Teuvan kk:n  ala-asteen piha-alueen  saatto-
liikenteen järjestämiseksi. 
Kauhajoella  Pukkilan  koulun olemassa olevaa  pihasuunnitelmaa  esite- 
tään toteutettavaksi. Lisäksi  rakennuskaavassa  on  esitetty koulun  ohitta- 
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van  Hyypäntien  yhdistämistä Koskenkyläntien liittymään. Siirto vähentäi-
si Hyypäntien läpiajoliikennettä. 
Isojoella Honkajoentiellä (mt  664)  Kodenjärven  kohdalla oleva linja-
autopysäkkipari ehdotetaan muutettavaksi erotelluiksi pysäkeiksi. 
lsojoella  S -marketin  ja Postarin  piha-aluetta esitetään selkeytettäväksi 
maalamalla asfalttiin ajorata sekä parkkipaikat. 
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6.11  Toimenpideohjelma 

 6.11.1  Yleistä  

Liikenneympäristöön  kohdistuvat parantamistoimenpiteet  on  koottu toimen-
pideohjelmaan, jossa  on  esitetty toimenpiteiden sisältö, kiireellisyysluokka  ja 

 alustava kustannusarvio sekä tienpitäjä (liitteet  6-8).  

Toimenpideohjelmaan  on  pyritty ottamaan mukaan edullisia  ja  nopeasti to-
teutettavissa olevia liikenneturvallisuutta  ja  liikennejärjestelyjä  parantavia 
toimenpiteitä. Niiden täydentäminen  ja  toteuttaminen tulee olla jatkuva pro-
sessi kuntien liikenneympäristön kohentamisessa. Ongelmakohteiden  ja 

 puutteiden korjaamiseen  on  ehdotettu kevyen liikenteen  ja  autoliikenteen jär-
jestelyjä koskevia parantamistoimenpiteitä sekä liikenteenohjaustoimenpitei

-tä.  

Toimenpiteet  on  ryhmitelty kolmeen kiireellisyysluokkaan: 

Ensimmäiseen luokkaan sisällytetyt toimenpiteet käsittävät pieninä lii-
kenneturvallisuustoimenpiteinä toteutettavat hankkeet sekä muita ku-
reellisesti toimenpiteitä edellyttäviä kohteita, kuten esim. tiepiirin toi-
minta-  ja  taloussuunnitelmassa  esitetyt hankkeet.  

2. Toisessa toteuttamisluokassa olevat hankkeet ovat muita liikennetur-
vallisuuden kannalta tärkeitä pidemmän aikavälin hankkeita.  

3. Kolmannessa toimenpideryhmässä olevat hankkeet ovat työn aikana 
esille tulleita muita investointitoimenpiteitä.  

6.11.2  Toimenpiteiden vaikutukset  

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden  tehokkuutta voidaan arvioida henkilöva-
hinko-onnettomuuksien vähenemisenä eli säästyvinä henkilövahinko-
onnettomuuskustannuksina. Taloudellisesti tehokkaimpia ovat pienin kus-
tannuksin toteutettavat toimenpiteet, kuten nopeusrajoitusten alentamiset, 
liikenteen ohjaustoimet (esimerkiksi liikennemerkkien asentamiset) sekä 
suojatiejärjestelyt. Myös vilkkaasti liikennöityjen väylien valaiseminen sekä 
valaisinpylväiden korjaaminen myötääviksi ovat tehokkaita lilkenneturvalli-
suutta parantavia toimenpiteitä. 

Maanteiden parantamistoimenpiteille määritettiin  Tarva  4.6  -ohjelmalla  (Tur
-vallisuusvaikutusten  arviointi vaikutuskertoimilla) laskennallinen henkilöva-

hinko-onnettomuuksien vähenemä. Katu-, kaavatie-  ja  yksityistieverkolle  ei 
ole laskettu onnettomuusvähenemää, koska katuverkolta ei ole riittävän  kat

-tavasti ajantasaista liikennemäärätietoa  ja  tarkkaa onnettomuustilastointia. 

Maantieverkolle määritettyjen  toimenpiteiden yhteenlaskettu vuosittainen 
onnettomuusvähenemä  on 1,119  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuut-
ta, josta Isojoella  0,108,  Jurvassa  0,421,  Karijoella  0,039,  Kauhajoella  0,31 

 ja  Teuvalla  0,241.  
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6.11.3  Toimenpiteiden kustannukset  

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  on  esitetty yhteensä  142  kappaletta koh-
teita, joihin esitetään  liikenneympäristöön  kohdistuvia teknisiä toimenpiteitä. 
Kohteista  24  kappaletta esitetään Isojoen,  16  kappaletta  Jurvan,  15  kappa-
letta Karijoen,  58  kappaletta Kauhajoen  ja  29  kappaletta  Teuvan tieverkolle. 

 Alustavat  kustannusraamit liikenneturvallisuustoimenpiteille  on  esitetty tau-
lukossa  6.1  ja  6.2.  Sekä  alla  olevissa sekä  liitteinä  olevissa  toimenpidetaulu-
koissa  on  esitetty  kustannusjako  kohteiden  tienpitäjän  mukaan. Tämä  kus-
tannusjako  on  ohjeellinen  ja  lopullinen kustannusten jakautuminen  Tiehallin

-non  ja  kuntien kesken määräytyy erillisten  kustannusjakoneuvotteluiden  pe-
rusteella. 

Taulukko  6.1.  Alustavat kustannusraamit liikenneympäristön parantamiselle 
 (1000€),  kuntien katuverkon toimenpiteet. 

Kiireellisyys- 
 luokka  

________________  

Isojoki  

________ 

Jurva 

________ 

Karijoki  

________ 

Kauhajoki  

___________ 

Teuva 

________  

Yh -
teen-

sä  
________________  2,6 10,3 4 2,6 7,5 27  

Il  55 0 0 108 30 183 
Ill 0 0 50 100 210 360  

Yhteensä 	58 	4 	54 	211 	248 	580  

Taulukko  6.2.  Alusta  vat  kustannusraamit liikenneympäristön  parantamiselle 
 (1000€),  maantie verkon toimenpiteet. 

_______________ ________ ________ 	Vaasan  tiepiiri ________ _________ 
Kiireellisyys- 

luokka  
lsojoki Jurva Karijoki  Kauhajoki  Teuva  Yhteen- 

sä  
_______________  11,9 15,2 9,1 10,9 270,5 318 

II 95 200 110 221 1177 1803 
III 835 2627 500 4523 3145 11630  

Yhteensä 	942 	2842 	619 	4755 	4592 	13750  
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7  SEURANTA  JA  MITTARIT  

Nykytilanneanalyysin  ja  ongelmakohteiden  kartoituksen pohjalta asetettiin 
tavoitteet seudun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteiden toteu-
tumisen seuraaminen  on  kuitenkin hankalaa ilman käyttökelpoisia arviointi- 
työkaluja. Eräs keino toiminnan mittaamiseen  on  tasapainotettu,  kokonais-
valtainen mittaristo  (Balanced Scorecard  —mittaristo),  jollaista  on  esitetty  so

-vellettavaksi  mm.  Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustyön toimintamal
-I  issa. 

	

_________ 	
Tavoite:  Uikepnekuolemien  ja vakavien 	_________ 

	

____________ 	
Uikenneturvallisuustyön  vaikuttavuus 

loukkaantumisten  mearan minimointi  

LIIKENNETURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN  

Tienpito  ja  yhdyskuntarakenne  Viestintä, valvonta  ja_pelastus 	 __________________________________________  

Tavoite: Turvallinen  liikenneympäristö  Kenenkään  e  Tavoite: Turvallinen  liikennekäyttäytyminen  
Tavoite:  Liikkumistarpeen  vähentäminen  eklla  a, 	

Tavoite:  Lukkujien  ohjaaminen  turvallisempiin  
Tavoite: Ajoneuvojen  asianmukainen  kunto  /oukkaantoa  vaka- 
Tavoite: Onnettomuuksien uhrien  vasti lIIkenteessä 

kulkumuotoihin  korkeatasoinen auttaminen 

TEKNISET TOIMENPITEET KASVATUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 	 ________________________________ 

Liikenneturvallisuustoirninnan  
uudistaminen  ja  kehittaminen  

Tavoite: Aktiivinen yhteistyö  
I  tiikenneturvallisuus -toiminnassa  
I  Tavoite: Liikenneturvallisuuden arvostuksen  ja  

tietouden lisääminen viranomaisten  ja  

	

____________ 	paatöksen -tekijöiden keskuudessa 
Tavoite:  Lukenneturvallisuuden sisällyttäminen  
laatu-  ja  johtamisjärjestelmiin 

LIIKENNETURVALLISIJUSSUUNNITELMA  

Kuva  7. 1  Tasa painotetun mittariston näkökulmat  ja strategiset  tavoitteet se-
kä niiden kytkeytyminen liikenneturvallisuussuunnitelmaan. 

Liikenneturvallisuustyön  jatkuvuuden koordinoinnin  ja  järjestelmällisen seu-
rannan apuvälineeksi  on  tässä työssä määritelty liikenneturvallisuuden seu-
rantamittareita (seuraavalla sivulla). Mittareiden avulla voidaan muodostaa 
käsitys liikenneturvallisuustyön edistymisestä kunnissa  ja  ryhtyä tämän pe-
rusteella tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Mittareiden tavoitteena ei ole kunti-
en vertailu vaan oman työn kehittäminen kunnan liikenneturvallisuuskehityk

-sen  perusteella.  Se  palvelee kaikkia kuntatason liikenneturvallisuustyötä te-
keviä henkilöitä,  sillä  se  kuvaa pelkistetysti kunnassa tehtävän liikenneturval-
lisuustyön edistymistä  ja sen  tavoitteita. 

Seurannan toteutuksesta huolehtii liikenneturvallisuusryhmä. Kuntien sisäis-
tä toiminnan  ja  liikenneturvallisuustilanteen  seurantaa voi toteuttaa kunnan 
oman tarpeen  ja  mandollisuuksien mukaan ilman rajoituksia. Tavoitteena  on 

 tuottaa kunnan sisällä vertailukelpoista tietoa eri vuosilta. Esimerkiksi turva- 
laitteiden käytöstä voidaan koulujen oppilastyönä suorittaa laskentoja.  Vä

-himmillään  seurataan toimintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden to-
teutumista. 
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LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TEKNISILLA TOIMENPITEILLA 

SUUPOHJAN  SEUDUN LiIKENNETURVALLISUUSTYÖN MITTARIT: 

Liikenneturvallisuustyön  vaikuttavuus 
• Henk.vah.johtaneiden  onnettomuuksien määrä (hevaa/vuosi) 
• Onnettomuuskustannukset  (€Iv)  

Viestintä, valvonta  ja  pelastus 
• Turvavyon, heijastimien  ja  pp-kypärien käyttöaste  (oma 

seuranta %) 
• 	Liikennetiedotus  ja  koulutustilaisuudet (kpl/v) 

Tienpito  ja  yhdyskuntarakenne 
• 	Liik.turv.suun.  esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen (%) 
•  Asemakaavan ulkopuolelle myönnettyjen rakennuslupien määrä 

(kpl/v) 

Liikenneturvallisuustoiminnan  uudistaminen  ja  kehittäminen 
• 	Liikenneturvallisuusryhmien kokoontumiset (kertaa/v) 
•  Toimintasuunnitelmien toteutumisen arviointi  ja  päivittäminen (%) 
• 	Liikenneturvallisuusasian sisällyttäminen henkilöliikenteen  (koulu-, 

palvelukuljetukset) osto-  ja  tilaustoimintaan (%) 
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ENSIMMÄISET ASKELEET  JA  JATKUVUUS  

8  ENSIMMÄISET ASKELEET  JA  JATKUVUUS 

Liikenneturvallisuustyö kunnissa  on  käynnistynyt  jo  suunnittelutyön aikana. 
 Liikenneturvallisuusryhmät  ovat kokoontuneet  ja  toimintasuunnitelmat  on 

 laadittu. Toimintasuunnitelmien toteuttaminen  on  myös aloitettu järjestämällä 
 koulutuksia  ja  tempauksia eri  kohderyhmille.  

Osana tätä selvitystä  on  esitetty  atustava liikenneympäristön parantamistoi-
menpiteiden toteuttamisaikataulu  sekä alustava kustannusarvio.  

Sitoutu- 

min en  

Viestintä  ja 
 tiedotus 

Jatkuvuus 

Seuranta  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  valmistuttua tärkeintä  on 
 käytännön toiminnan  ja  toimenpiteiden käyntiin saaminen. 

 Liikennekasvatus,  -valistus  ja  -tiedotus etenee hallinnon
-aloittain  ja  yhteistyökumppaneittain. Liikenneturvallisuus

-suunnitelma hyväksytään valtuustossa. Poliittinen käsittely 
vahvistaa  liikenneturvallisuudelle  asetetut tavoitteet osaksi 
kunnan laatu-  ja  tulostavoitteita  ja  osoittaa työhön 
tarvittavat resurssit. Tämä korostaa omalta osaltaan  lii-
kenneturvallisuustyön painoarvoa. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  valmistumisesta  on  hyvä 
tiedottaa kuntalaisille esimerkiksi paikallisessa lehdessä  ja 

 radiossa.  Toimintasuunnitelma  tarkistetaan  ja  toimen-
piteiden toteutumista seurataan vuosittain. Seurannan 
tulokset käsitellään kunnan organisaatiossa, kuten 
muutkin toiminnalle asetetut  tulostavoitteet. 

Liikenneturvallisuustyön  jatkuvuus  suunnittelualueen  kun-
nissa varmistuu kunnan valtuuston annettua 

 liikenneturvallisuussuunnitelmalle  poliittisen hyväksymi-
sensä  ja  sitoutumisensa.  Liikenneturvallisuuden  
parantamistoimenpiteiden  vaikutukset ovat usein 
todettavissa vasta pidemmän ajanjakson kuluessa.  

Sidosryhmätyöskentelyn  yhteydessä työlle asetettujen 
tavoitteiden,  liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden 

 sekä  liikenneturvallisuustyön  toteutumisen  seu  rannan 
 koordinoinniksi  on  valittu mittareita. Mittareita seurataan 

vuosittain kunnallisessa  liikenneturvallisuusryhmässä. 
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9  LÄHTEET  JA  LISÄTIEDOT  

Lisätietoja:  

Liikenneturvallisuus  kaavoituksessa. Ympäristöministeriö. Ympäristöhallin
-non  ohjeita  1/2006.  

Kevyen liikenteen suunnittelu. Tiehallinto,  Tie-  ja  liikennetekniikka;  Suomen 
Kuntaliitto.  1998. Helsinki.  

Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhän. Liikenneturva.  1999. 
 http://www.liikenneturva.fi  

Liikenteen rauhoittaminen -ohjeita  ja  esimerkkejä. Ympäristöministeriö ym. 
 2001.  LYYLI raportti  28.  

Tasoristeysten  turvallisuus Seinäjoki-Kaskinen rataosalla. VTT  2004.  

Lisätietoja  liikenneturvallisuusasioista  löytyy myös seuraavista  www-
osoitteista: 

Liikenneturva http://www.liikenneturva.fi  

Länsi-Suomen lääninhallitus (liikenneosasto) 
http:Ilwww. laaninhallitus.fi/Ih/lansi/home. nsf 

Tiehallinto http://www.tiehallinto.fi  

Etelä-Pohjanmaan liitto htt://www.epliitto.fi/ 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö http://www.mintc.fi  

Ajoneuvohallintakeskus htt:IIwww.ake.fi  

A-Katsastus Oy https://www.a-katsastus.fi  

Autoliitto http://www.autoliitto.fi  

Suomen Autokoululiitto r.y. http://www.autokoululiitto.fi  

Liikennevakuutuskeskus httrj://www.vakes.fi/lvk/suomi  

Poliisi http://www.joliisi.fi  
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Lute 2.  Isojoki  
Lute 2/1 	Isojoen  Iiikenneturvallisuusryhmän  kokoonpano  
Lute 2/2 	KVT-työn  toimintasuunnitelma  
Lute 2/3 	Tekniset toimenpide-ehdotukset  

Lute 3.  Jurva  
Lute 3/1 
Lute 3/2 
Lute 3/3 
Lute 3/4 
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Jurvan Iiikenneturvallisuusryhmän  kokoonpano  
KVT-työn  toimintasuunnitelma  
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Lute 5/2 	KVT-työn  toimintasuunnitelma  
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Lute 6/1  Teuvan Iiikenneturvallisuusryhmän  kokoonpano  
Lute 6/2  KVT-työn  toimintasuunnitelma  
Lute 6/3  Tekniset toimenpide-ehdotukset  
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SUUPOHJAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  

ISOJOEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMA  
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Sirpa  Bomberg 	 S  ivistysosasto  

Sinikka Ruoho 

Matti  Ylikoski 



LIIKENNETURVALLISIJ!JSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Isojoki HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sosiaali/terveys  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Sosiaali-  ja  terve- Turvallinen  liikennekäyt- Koulutustilaisuus Liikenneturva Perusturvajohtaja Liikenneturvalli- 
ystoimen  henki-  täytyminen  Liukkaan  kelin  ajokurssi  (kotihoidon  hen-  Syksy/kevät Autokoulu suustyöryhmä  
löstö  Tiedon lisääminen  kilöstö) 

Ikääntyvat autoili- Huomioidaari ikäänty- Ikääntyvä  liikenteessä  - infotilaisuus Liikenneturva Vanhustyön johta- Liikenneturvalli- 
jatja  pyöräilijät,  misen  ja  lääkkeiden vai- Toistuvasti  ja  suustyöryhmä 
jalankulkijat kutus  liikkumiseen  Turvalaitteiden  esittely 

Informaatiota lehtiin (toistuvasti)  
Turvalaitteiden  käytön  Infoa ennakoivilla kotikäynneillä 

_________________  lisääminen  _______________________________________ __________________  

Alle  kouluikäiset  Turvallinen liikkuminen Henkilökunnan oma malli Toistuvasti Poliisi  Perhepäivähoidon Liikenneturvalli - 
lapset  Turvavälineiden  käyttö Käytännön harjoituksia ohjaaja  suustyöryhmä 

Asennekasvatus Liikenneturva 
_________________ _______________________  Poliisin vierailu  __________________ __________________ __________________ 

Eskari -ikäiset/ Turvallinen liikkuminen Tutustumista  koulureittiin  kävellen  ja  pyö-  Toistuvaa Poliisi  Perhepäivähoidon Liikenneturvalli - 
päivähoito  koulutiellä räillen, vaaranpaikkojen huomioiminen  ohjaaja  suustyöryhmä 

Liikenneturva  

Lasten  vanhem- Asennekasvatusta Vanhempainilta  Kerran  1-2  vuo-  Poliisi  Perhepäivähoidon Liikenneturvalli - 
mat  Tiedotusta  dessa  ohjaaja  suustyöryhmä  

Lasten  liikkuminen  tur-  Materiaalin jakoa  
valliseksi (koulumatkat) 

_________________ Turvalaitteet  käyttöön  _______________________________________ __________________ __________________ _________________ __________________  

Aikuiset/  työterve-  Turvallinen työmatka  ja  Liikenneturvallisuus työsuojeluohjelmiin  Jatkuvaa  Työterveyshoitaja Työterveyshoitaja Liikenneturvalli- 
ys työasiamatka Esitteet  ja  materiaalit näkyville  odotustiloi- suustyöryhmä  

hin  Työsuojelupäällik- 
_________________ _______________________ _______________________________________ __________________  kö  _________________ __________________ 

- 

-  

fl 
N) 
NJ 

c)  



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Isojoki HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  sivistys  ja  vapaa-aika  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ  

O —5 (6 1k)  Turvallinen koulu-  Teemapäivä  /jatkuva ohjaus  Vanhempainillat  Poliisi,  ammattiau-  Opettajat  
Lasten  vanhem- tie/kuljetukset,  koulu- Syksyllä  tietopa- toilijat,  Liikenne- 
mat  alueet Tiedottaminen  ketti  vanhemmille turva, palokunta,  

Teemapäivä myö- Tiehallinto,  van- 
Oppilas omaksuu  liiken-  hemmin  syksyllä  hemmat  
teen  perussäännöt  

6-9 1k  (Isojoki) Toisien tiellä liikkuvien  Teemapäivä  Poliisi,  ammattiau-  Opettajat 
huomioon ottaminen Tiedon  ja  materiaalin  jakaminen  Vanhempainillas- toilijat, liikennetur- Nuorisosihteeri  
Turvallinen  koulumatka  sa va,  palokunta,  au-  Koulujen kerhojen  
Päihteet Nuorisoilloissa tokoulu, urheiluau-  ohjaajat  

_________________ ______________________ _____________________________________ _________________ toilijat,  vanhemmat  _________________ _________________  

16 v  -  19 v  Päihteet Teemapäivä/mopojen  hallinta jne Jatkuvaa Poliisi,  ammattiau-  Nuoriso-ohjaajat 
Nopeus  Urheilutoiminnoissa  valistusta  toilijat, liikennetur - 
Asenteet  va,  palokunta,  au- 

tokoulu, urheiluau- 
toilijat,  autoliitto,  

______________________ _____________________________________ ________________  vanhemmat  _________________ _________________  

Opettajat  Ajantasainen  tie-  VESO -päivät Jatkuvaa  Liikenneturva  Koulujen johtajat  
to/pälvitys Oppilashuoltokansiot  
Jatkuvaa tietoa Koulujen  liikenneturvallisuusvastaavan 
Lähdemateriaali/tieto-  toimi 
mistä saatavana  

Koululaiskuljetta-  Turvallinen  koulumatka  Kuljettajien koulutus Koulujen alkaessa  Liikennöitsijä Koulutoimisto  
jat  Kuljettajat mukana  vanhempainilloissa  

Yhteistyö koulun  ja  kuljettajien kesken  

H 
m 

N) 

N)  
() 



LIIKENNETURVALLISIJ!JSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Isojoki HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  tekninen  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Oma henkilökunta  Tieturva  I  ja Il  Perehdyttäminen  Toistuvaa  (5  vuo- Lilkenneturvalli-  Tekninen johtaja  
liikennealueilla työsken-  Turvalliset välineet  den  välein)  suusryhmä 
televille Seudullinen  koulutus  Työsuojelupäällik- 

Riskien kartoitus  kö  

Seutuyhteistyö Liikenneturvallisuus- Liikenneturvallisuuskoulutus  Toistuvaa  (5  vuo- Suupohjan  kuntien Kauhajoen henkilö 
suunnitelma  den  välein)  liikenneturvalli- 

suusryhmät 
Yksityistiet Liikennemerkkipäätök-  Merkkien tarkoituksen  mukaisuus 
________________  set  ___________________________________  

Kuntalaiset Onnettomuuksien  vä-  Onnettomuuksien seuranta Vuosittain  Tiehallinto  Osaston päällikkö  
hentäminen  Harkittu säännöllinen seuranta Poliisi  

Palo-  ja  pelastus - 
Liikenneympäris-  Laitteiden kunto, teiden Tilapäiset liikennejärjestelyt laitos  
tän  fyysiset  pa-  kunto,  Viitoitus 
rannukset Näkemäalueiden  kunto  Päivystysjärjestelyt 

Kunnossapitokaluston  Tiedottaminen  liikenneympäristön  muu - 
perehdyttäminen toksista, vaaranpaikoista, kunnossapidos- 

_________________ _______________________  ta  (paikallislehti)  _________________ _________________ ____________________ ______________  

Kuntalaiset Maankäytön suunnittelu  Tiesuunnittelut  Vuosittain  Ympäristökeskus  Kunnan  kaavoituk- 
Yleiskaava niin että voidaan ottaa Laitteet  Tiehallinto sesta  vastaava henki - 

liikenneturvallisuus huo-  Palaute  lö 
mioon Rakennustarkastus/ tonttil iittymät 

_________________ _________________ Rakennustarkastaja ______________ 

Liikenneturvalli- Seudullinen  yhteistyö Vuosittaiset teemat Kerran vuodessa  Suupohjan  kunnat  Kauhajoki  
suustyöryhmä  jatkuvaksi  Osa-alueiden ohjelmat 

Lehtikirjoitukset  Autokoulu,  palo- Kunnan  liikennetur- 
Liikenneturvallisuus-  toimi,  kansalaisjär- vallisuusryhmän pj.  
ryhmän aktiivinen toi-  jestöt,  poliisi,  Lii- 
minta kenneturva,  Tie- 

_________________ _______________________ _______________________________________ __________________  hallinto  ____________________ ______________  

I- 
-  

U 
N.) 
N.) 

(A) 

(A)  



ISOJOKI  
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet,  vaihe  I 	 Lähde:  K=kysely, Ssuunnitema, M=maastokäynti 

Nro  Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde  Tienpitäjä  Kustannus  HEVA - 
kartta  1000€  vähenemä  

1  Taajama  Honkajoentie-Kristiinantie (mt  664), Näkemäraivausta Pihlajanpuolentien, Terveystalontien,  K  Kunta  1 0018 
keskustaajaman  kohta  Teollisuustien, Leipurintie  ja Paasitien  liittymissä sekä 

terveyskeskuksen  suojatien  kohdalla  ja  osuuspankin liittymässä  

4a  Taajama  Pihiajanpuolentie  X Kristiinantie (mt 664)  Kärkikolmion korvaaminen  stop-merkillä  K Tieh.  1 0006 
Herätevarsien  asentaminen  Kristiinantien (mt  664) suojatielle 
Taajamamerkin  siirto  n. 200  metriä Kristiinan suuntaan  

5a  Taajama  S -marketin piha-alue,  Postarin  p-alue  ja Haka-marketin toisen  liittymän (pensasaidan  takana oleva liittymä)  K  Yksit.  /  kunta  0,2 ______  
ABC-kylmäasema  alue  ja tonttiliittymä  muuttaminen  yksisuuntaiseksi,  sallitaan  vain sisäänajo. 

6a  Taajama  Kristiinantie (mt  664),  terveyskeskuksen liittymä  Herätevarsien  asentaminen  suojatiemerkkeihin. Tieh./  kunta  0,4 0,003 
7  Haja Kauhajoentie (mt  661), Möykyn  kylän kohta Pienten koivujen  näkemäraivaus  K Tieh.  0,2 0002 

8  Haja Kristiinantie (mt  664) x Kauhajoentie (mt 661) Nopeusrajoituksen  60 km/h  jatkaminen  Kauhajoentien (mt  661) K Tieh.  0,1 -  

liittymästä  200  metriä Karijoen suuntaan  (nopeusrajoitusmerkin  
siirto  200  metriä)  ___________ ___________ __________ ___________  

10  Taajama  Kristiinantie (mt  664), Yhteistalontie  Kevyen liikenteen väylän  välikaistan  pidentäminen noin  10 m. Tieh./  kunta  2 0.005 

ha  Taajama  Kristiinantie (mt  664), koulukolmion  liittymä  Aluenopeusrajoituksen  jatkaminen  n. 100  metriä Kristiinan  K Tieh.  0,1 0,007  
suuntaan  

lib  Taajama  Kristiinantie (mt664), koulukolmionliittymä Herätevarsin  asentaminen koulun liittymässä oleville  suojatie-  K Tieh.  0,4 0,003 
merkeille  

12a  Haja Honkajoentie (mt  664), Kortteenkylän  kohta  Nopeusrajoituksen  alentaminen kylän kohdalla  80 km/h ->60 K Tieh.  0,4 0,009 
km/h  välillä  Kortesharjuntie - Myllykyläntie,  n. 1,5 km 

12b  Haja Honkajoentie (mt  664), Kortteenkylän  kohta  Kylännimikylttien aseritaminen  maantielle molemmin puolin  K Tieh.  2 0,002 
_______ ____________ ___________________________________________________ asutuskeskittymää ____________ ____________ ____________ ____________  

13  Haja Kodesjoentie  (pt 13291), perhekodin  kohta  Nopeusrajoituksen  alentaminen  80km/h-> 60km/h  n. 150  metrin  K Tieh  0,4 ______  
matkalle perheryhmäkodin  kohdalle  

14  Taajama  Teollisuustie  X Suojoentie (mt661)X Pysäytysviivan  siirto  lähemäksi  liittymässä olevaa  suojatietä.  K  Kunta  0,2 0,004 
Knstiinantie(mt  664 ) ________________________________________________________ ___________ ___________ __________ ___________  

15  Haja Vesijärventie  (pt 17017) x Korpelankyläntie  Kärkikolmion korvaaminen  stop-merkillä  K Tieh.  0,5 ______  
17a  Haja Leppikyläntie  (pt 17031)X Kangasjärventie  Kärkikolmion korvaaminen  stop-merkillä  K Tieh.  0,5 ______ 

i7b  Haja Leppikyläntie  (pt 17031) X Kangasjärventie Penkereen  leikkaus  K Tieh.  1  ______ 

iSa  Taajama  Honkajoentie (mt  664) x Sarviluomantie (pt 17019)  Mäntyjen  alaoksien näkemäraivaus  K Tieh.  0,2 0,001 

18b  Taajama  Honkajoentie (mt664)x Sarviluomantie  (pt 17019) Nopeusrajoituksen 50km/h  jatkaminen  n. 20Dm Honkajoentiellä K Teh.  0,1 0,001 
Sarviluomantien liittymän  yli  Korteenkylän  suuntaan  

- 
-  
II  

-  

C) 



Nro  Sijainti. 
kartta  

Kohde Toimenpide Lähde Tienpitäjä  Kustannus 
100G€  

HEVA
-vähenemä  

19a  Taajama  Suojoentie (mt661)X Koppelonkyläntie Pensasaidan  siirto, kanden koivun  näkemäraivaus  K Tieh.  1 0.001 
19b  

______ 
Taajama 

 ___________ 
Suojoentie (mt661)X Koppelonkyläntie  
_____________________________________________ 

Stop-merkin siirto lähemmäs liittymää 
 Suojatie-merkkien siirto lähemmäs  ajorataa 

K 
__________ 

Tieh. 
 __________ 

0,2 
__________  

0.001 

19c  Taajama  Suojoentie(mt661)X Koppelonkyläntie Herätevarsien  asentaminen  suojatiemerkkeihin  K Tieh.  0,1 _____  
19d  Taajama  Suojoentie (mt  661) X Koppelonkyläntie  Taajama-merkin siirto  n. 100-150 m  Suojoen suuntaan  K Tieh.  0,1 0.001 
20a  Haja  Suojoentie (mt  661):  Suojoen kohta  Sillan  kaiteiden  pidentäminen  S Tieh.  2 ______  
22a  Haja  Kärjenkoksentie  (pt 17027), Vanhakylän  kohta  Nopeusrajoitusen  alentaminen  80 km/h -> 50 km/h  taajaman  

kohdalla  n. 0,5 km  matkalla  Kristiinantien  liittymästä  Kärjenkosken 
 suuntaan  

S Tieh.  0,4 0,001  

14,5 0,064 

—1 m 
NJ 
() 

NJ 
0) 



—1 m 

CA) 

0)  

ISOJOKI 
Liikenneympäristän parantamistoimenpiteet,  vaihe  2 	 Lähde:  Kkysely, S=suunnitema,  M=maastokäynti 

Nro  Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde  Tienpitäjä  Kustannus  HEVA - 
kartta  1000€  vähenemä  

2  Taajama Isojoen taajama  Taajamaporttien  rakentaminen  K  Tieh.  I  kunta  20 0,015  
-  Maantielle  664  Kristiinan  suunasta  tultaessa  n. 150  metriä ennen  
Pihlajanpuolentien  liittymää sekä  Honkajoensuunasta  tultaessa  n. 
350  metriä ennen  Sarviluomantien  liittymää  
-  Maantielle  661  Suojoen suunnasta tultaessa  n. 200  metriä ennen  
Koppelokyläntien  liittymää  

5b  Taajama  S -marketin piha-alue,  Postarin  p-alueja "Ajoradan"ja parkkipaikkojen  maalaus piha-alueelle  K  Yksit.  I  ______ ______ 
______ ___________  ABC-kylmäasema  alue  ja  tonttiliittymä ________________________________________________________ ___________  kunta  

6b  Taajama  Kristiinantie (mt  664),  terveyskeskuksen liittymä  Suojatiesaarekkeen  rakentaminen.  Tieh.I  kunta  10 0,013  

lic  Taajama  Kristiinantie(mt  664).  koulukolmion  liittymä  Suojatiesaarekkeeen  rakentaminen  K  Tieh.  10 0,013 
12c  Haja  Honkajoentie (mt  664),  Kortteenkylän  kohta  Ajoradan  kaventaminen  (6 m)  maalaamalla leveämmät  K  Tieh.  5  ______  

päällystetyt  piennaralueet  välillä  Kortesharjuntie - Myllykylantie,  n. 
1,5 km 

20b  Haja  Suojoentie (mt  661);  Suojoen kohta Päällystetyn  pientareen levennys  kylän kohdalla, pituus  1,7 km S  Tieh.  50  ______  

21a  Haja  Honkajoentie (mt664), Kodenjärven  kohta  LA-pysäkkien  muuttaminen  erotelluksi pysäkiksi Kodesjärventien  S  Tieh.  15  ______ 
_____ __________ ________________________________________  (pt 13291)  liittymässä  __________ __________ __________ _________  

23  Haja  Kangasjärventie  X  Viitakoskentie Liittymän  siirto, uutta tietä  n. 50 m A  Kunta  20  ______  
24  Haja  Kauhajoentie (mt  661),  Kyllikki Saaren  Pysäköintilevennyksen  rakentaminen  (n. 10  henkilöautolle)  A  Kunta  20  ______ 

______ hautapaikan  kohta  

150 0,041 



ISOJOKI  
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet,  vaihe  3 	 Lähde: Kkysely, S=suunnitema, M=maastokäynti 

Nro  Sijainti- 
kartta  

Kohde 
__________________________________________  

Toimenpide  Uhde Tienpitäjä  Kustannus 
1000€  

HEVA
-vähenemä  

3  
_______ 

Haja 
___________ 

Pihiajanpuolentie 
_____________________________________________ 

Parantamissuunnitelman  laatiminen  
(vaakageometriari  parantaminen)  

K  Yksit. ______ ______ 

4b  Taajama Pihiajanpuolentie  X  Knstiinantie (mt  664)  Kristiinantien tasauksen  nosto  notkon  kohdalla  K  Tieh  100 0,002 
9  Haja Knstiinantie (mt  664)  välillä Villamo - Vanhakylä Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Villamon kohdalle välille  

Heikkilänjoentie  (pt 17029)-  Lähteenkyläntie,  pituus  n. 800 m 
K  Tieh  95  ______ 

12d  
______ 

Haja 
__________ 

Honkajoentie (mt  664),  Kortteenkylän  kohta 
__________________________________________  

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kortteekylän kohdalle,  
pituus  n. 960 m 

K  Tieh.  120  ______ 

16  Haja Vesijärventie  (pt 17017),  Kärjeskosken  kohta Kevyen liikenteenväylän rakentaminen Kärjeskosken kohdalle 
 n. 0,7 km 

K  lieb.  80  ______  

20c  Haja Suojoentie (mt  661);  Suojoen kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen pituus  1,7 km S  Tieh.  190 0,001 
21b  Haja Honkajoentie (mt  664),  Kodenjärven  kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen pituus  n. 0,8 km S  Tieh.  190  ______  
22b  Haja Kärjenkoksentie  (pt 17027),  Vanhakylän  kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen pituus  n. 0,5 km S  Tieh.  60  ______  

835 0,003 

—1 m 
N) 
c) 

C)  
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ISOJOKI, TAAJAMA-ALUE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  
LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET KEVLIIK,  TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MUUT  PARANTAMISTOIMENPITEET 

Liittymän parantammen 	Q  Herätevarsien  asentaminen 	B  Nopeusrajoituksen  alentaminen  

Karkikolmion  korvaaminen  stop-merkillä  Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  Taajamamerkin  siirto  

Näkemäraivaus 	A  Kevyen liikenteen väylä  / 	- -  Muu toimenpide  IJ 
pientareiden leventäminen  

TOIMENPITEIDEN  TOIMENPIDELUOKKA  

Vaihe  1 	•  
Vaihe  2 	•  
Vaihe  3 	• 
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ISOJOKI,  HAJA-ASUTUSALUE  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  

LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 	KEV.LIIK.  TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 	MUUT  PARANTAMISTOIMENPITEET 

Liittymän  parantaminen 	 Q 	Herätevarsien asentamirren 	 Nopeusrajoituksen  alentaminen 

Kärkikolmion  korvaarninen  stop-merkillä 	 Suojatiesaarekkeen  rakentaminen 	 Taajamamerkin  siirto 	JJ 
Näkemäraivaus 	 A 	Kevyen liikenteen  vylä / 	 - - 	Muu toimenpide 	 IJ pientareiden leventäminen  

Vaihe  1 	$  
Vaihe  2 	•  
Vaihe  3 	• 



SUUPOHJAN LI1KENNETURVALLISUUSSUUNITELMA 
	

LuTE  3/1  

JURVAN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ  

Matti  Hiipakka, 

 Mauri Mäkynen 

Aulikki Hirvonen 

Kirsti  Kaura  

Tarja  Rajala  

Anne  Vuori  

AIIi:nh1ii1IIu1 

 Jukka  Hietamäki  

Tekninen toimi 

Tekninen toimi 

Sosiaalitoimi, päivähoito 

Sosiaalitoimi,  kotipalvelu 

Terveystoimi, kouluterveyshoito 

Opetustoim  i  

Vapaa-ajan toimi 

 Palo-  ja  pelastustoimi 



LIIKENNETURVALLISU(JSTyÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Jurva: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sosiaali/terveys  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Sosiaali-  ja  terve- Turvallinen  liikennekäyt- Koulutustilaisuus (liikenneturva) Syksy/kevät Liikenneturva  Tarja  Rajala 
ystoimen  henki-  täytyminen  Liukkaan  kelin  ajokurssi  (kotihoidon  hen-  Autokoulu  
löstö  Tiedon lisääminen  kilöstö) 

Ikääntyvät autoili-  Huomioidaan  ikäänty- Ikääntyvä  liikenteessä  - infotilaisuus  Toistuvasti  Liikenneturva  Kirsti  Kaura  
jat ja  pyöräilijät,  misen  ja  lääkkeiden vai - 
jalankulkijat kutus  liikkumiseen  Turvalaitteiden  esittely 

Informaatiota lehtiin (toistuvasti)  
Turvalaitteiden  käytön  lnfoa ennakoivilla kotikäynneillä 

________________  lisääminen  _____________________________________ _________________  

Alle  kouluikäiset  Turvallinen liikkuminen Henkilökunnan oma malli Toistuvasti Poliisi Päivi Hakola 
lapset  Turvavälineiden  käyttö Käytännön harjoituksia  Liikenneturva 

Asennekasvatus 
_________________ _______________________  Poliisin vierailu  __________________ __________________ __________________ _________________ 

Eskari -ikäiset/ Turvallinen liikkuminen Tutustumista  koulureittiin  kävellen  ja  pyö-  Toistuvaa Poliisi 
päivähoito  koulutiellä räillen, vaaranpaikkojen huomioiminen Liikenneturva  Anne  Kinnari  

Lasten  vanhem- Asennekasvatusta Vanhempainilta  Toistuvaa Poliisi  
mat  Tiedotusta  

Lasten  liikkuminen  tur-  Materiaalin jakoa  
valliseksi (koulumatkat) 

_______________ Turvalaitteet  käyttöön  __________________________________ _______________ _______________ _______________ _______________  

I- 

-I 
m 
CA)  

- 



-  

m 

N)  
(.) 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007 
Jurva HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  sivistys  ja  vapaa-aika  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ  

o  -  6 1k  Turvallinen koulu-  Teemapäivä  /jatkuva ohjaus  Vanhempainillat  Poliisi,  ammattiau-  Aulikki Hirvonen  
Lasten  vanhem- tie/kuljetukset,  koulu- Syksyllä  tietopaket- toilijat,  Liikenne- 
mat  alueet  ti  vanhemmille turva, palokunta, 

vanhemmat 
Oppilas omaksuu  lilken- Teemapäivä myö- 
teen  perussäännöt  hemmin  syksyllä  

7  -  9 1k  Toisien tiellä liikkuvien  Teemapäivä  Poliisi,  ammattiau-  Markku  Saloranta  
huomioon ottaminen  toilijat,  Liikenne - 

Vanhempainillassa  turva, palokunta, 
Turvallinen  koulumatka Autokoulu,  urheilu - 
Päihteet  autoilijat, vanhem- 

mat  

Nuorisoilloissa  Paikalliset seurat  ja  Minna  Hankaniemi mm.ajotaitokilpai - 
16 v  -  19 v  Päihteet Teemapäivä/mopojen  hallinta jne järjestöt, Srk, Yö-  lut  

Nopeus Yhteistyö: poliisi,  ammattiautoilijat, Lii- Harrastepäivät  kahvilan henkilö- 
Asenteet  kenneturva,  palokunta,  autokoulu, urhei-  kunta  

_________________ _______________________ luautoilijat,  autoliitto  _________________ _________________ __________________ __________________  
Opettajat  Ajantasainen  tie-  VESO-päivät Jatkuvaa  Liikenneturva  Ritva Rätti  

to/päivitys Oppilashuoltokansiot  
Jatkuvaa tietoa Koulujen  liikenneturvallisuusvastaavan 
Lähdemateriaali/tieto-  toimi 
mistä saatavana  

Koululaiskuljetta-  Turvallinen  koulumatka  Kuljettajien koulutus Koulujen alkaessa  Liikennöitsijä  Anni  Möykkynen  
jat  Kuljettajat mukana  vanhempainilloissa 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Ju rva HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  tekninen  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Oma henkilökunta  Tieturva  I  ja  II  Perehdyttäminen  Toistuvaa  Seudullinen yh-  Mauri Mäkynen  
liikennealueilla työsken-  Turvalliset välineet  teistyö/Suupohja 
televille 

Seutuyhteistyö Liikenneturvallisuus- Liikenneturvallisuuskoulutus  Toistuvaa  Suupohjan  kuntien  Matti  Hiipakka  
suunnitelma  liikenneturvalli- 

su usryh  mät  
Yksitylstiet Liikennemerkkipäätök-  Merkkien tarkoituksen  mukaisuus 
________________  set  _____________________________________ _________________  

Kuntalaiset Onnettomuuksien  vä-  Onnettomuuksien seuranta Jatkuvaa  Tiehallinto,  poliisi, Mauri Mäkynen  
hentäminen  Harkittu säännöllinen seuranta  Liikenneturva,  pa- 

lo-  ja  pelastuslai- 
Liikenneympäris-  Laitteiden kunto, teiden Tilapäiset liikennejärjestelyt  tos 
tön  fyysiset  pa-  kunto,  Viitoitus 
rannukset näkemäalueiden  kunto  Päivystysjärjestelyt 

Kunnossapitokaluston Tiedottaminen/kuntatiedote/paikallislehti 
_________________ perehdyttäminen _______________________________________ __________________ __________________ ____________________ ______________  

Kuntalaiset Maankäytön suunnittelu  Tiesuunnittelut  Jatkuvaa  Tiehallinto  Matti  Hiipakka  
Yleiskaava että voidaan ottaa  Iii-  Laitteet  

kenneturvallisuus huo-  Palaute  
__________________ mioon Rakennustarkastus! tonttiliittymät __________________ __________________ _____________________ _______________ 

Liikenneturvalli- Liikenneturvallisuus-  Vuosittaiset teemat Kerran vuodessa  Suupohjan  kunnat  Matti  Hiipakka 
suustyöryhmä  ryhmän aktiivinen  Osa-alueiden ohjelmat 

toiminta Lehtikirjoitukset  Autokoulu,  palo - 
Seudullinen  yhteistyö toimi,  kansalaisjär - 
jatkuvaksi  jestöt,  poliisi,  Lii- 

kenneturva,  Tie- 
__________________ ________________________ _________________________________________ __________________  hallinto  _____________________ _______________  

F- 
-  

U 
(A)  
-  

NJ 

(A) 

(A)  



JUR  VA  
Lilkenneympäristön parantamistoimenpiteet,  Vaihe  1. 	 Lähde:  Kkysely, S=suunnitema, M=maastokäynti  

Sijainti- Kohde Toimenpide  ..  Tien-  Kustannus  HEVA- 
-  kartta  __________________________________________ ________________________________________________ 

Lande 
_________ pitaja  1000€  vahenema  

la  Taajama  Vaasantie (mt  685) X  Pappilankankaantie  X  Kirkkokuja Liittymän katkaisu  K  Kunta  1 0003 

3a  Taajama  Peurantie  (pt 17384) X  Oikotie  Pensaiden näkemäraivaus  K  Tieh /  kunta  1 0 
3b  Taajama  Peurantie  (pt 17384) X  Oikotie  Liittymän katkaisu  K  Kunta  1 0,003 
4a  Taajama  Vaasantie (mt  685) X  Kauhajoentie (mt  685) X  Teuvantien  stop-merkin siirto lähemmäs liittymää  K  Tieh  0,5 0,011  

Teuvantie (mt  687) X  Kauppatie  (pt 17390)  Lapsia-varoitusmerkin poisto  Kauppatien  liittymästä (nyt  2)  
Herätevarsien  asentaminen  suojatiemerkkeihin  

4b  Taajama  Vaasantie (mt  685) X  Kauhajoentie (mt  685) X  Puuston  näkemäraivaus  K  Tieh  0,5 0  
- _______ Teuvantie (mt  687) X  Kauppatie  (pt 17390)  __________________________________________________ __________ __________ __________ __________  
5a  Taajama  Kauppatie  (pt 17390) X  Kurikantie (mt  689) X  Liiketie  Kurikka -tienviitan havaittavuuden  parantaminen  K  Tieh  0,2 0  

(mt  689) X  Peurantie  (pt 17384)  näkemäraivauksin.  

E  Taajama  Kauppatie  (pt 17390) X  Kurikantie (mt689)X Liiketie Kauppatien  kärkikolmion korvaaminen  stop-merkillä  K  Tieh  0,3 0,006  
(mt  689) X  Peurantie  (Pt 17384) 

6a  Taajama  Peurantie  (Pt 17384) X  Mäntyläntie, Herätevarsien  asentaminen  suojatiemerkkeihin  K  Tieh  0,4 0.001  
ala-asteen  +  yläasteelta tulevan kevyen liikenteen  

_______  väylän kohta  
TT  Haja  Närvijoentie (mt6841), Närvijoen  kylä  Pysäkkikatosten  rakentaminen:  K  Tieh/kunta  12  ______ 

- Riihimurronkujan  ja  Hannukselankujan  väliselle  pysäkille 
- Närvijoentien  280  ja  Närvijoentien  294  väliselle  pysäkille 
- Närvijoentie  376  ja  Närvijoentie  380  väliselle  pysäkille 
- Närvijoentie  520  ja  Närvijoentie  530  väliselle  pysäkille  

14  Taajama  Liiketie (mt  689), ABC -huoltoaseman kohta  Suojatien  rakentaminen huoltoasemalta kevyen  M  Tieh  5 0,008  
liikenteen  väylälle ___________ ___________ ___________ ___________  

16  Nop.raj. Keskustaajaman  alue  Aluenopeusrajoituksen  asettaminen:  M  Tieh /  kunta  3,5 0,043  
-kartta  Kauppatie  (Pt 17390)  

Peuratie  (Pt 17384)  
Liiketie (mt  689)  
Kurikantie (mt  689)  välillä  Liiketie (mt  689) - Korvenkuja 
Teuvantie (mt  687)  välillä  Puusepänraitti - Kauhajoentie (mt  
685)  

-  25,4 0,075 
II  
() 

 01  



JU  RVA 
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet,  Vaihe  2. 	 Lähde:  K=kysely, S=suunnitema, M=maastokäynti  

Sijainti- Kohde Toimenpide  Tien-  Kustannus  HEVA- 
-  kartta  __________________________________________ ________________________________________________  Lihde  

pitäjä  1000€  vähenemä  
2a  Taajama  Kauppatie  (pt 17390)  Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  Kauppatielle Kirkkokujan  K  Tieh  10 0005  

_______ _______________________________________________  liittymään  ________ __________  
2b  Taajama  Kauppatie  (pt 17390)  Suojatiesaarekkeen/kavennuksen  rakentaminen  Kauppatielle  S  Tieh  30 0043  

(Ideasuunnitelma) esim.: 
- Koulutien  liittymään  
- Sahatien liittymääri 
-  kevyen liikenteen väylän  jatkeelle  (apteekin kohta) 

Taajama  Peurantie  (pt 17384) X  Mäntyläntie, Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  K  Tieh  10 0,003  
ala-asteen  +  yläasteelta tulevan kevyen liikenteen  

_______  väylän kohta 

Taajama  Peurantie  (pt 17384)  Kevyen liikenteen väylän jatkaminen ala-asteen kohdalta  S  Tieh  50 0,001  
- _______ ____________________________________________ Purolantien  liittymään saakka  n. 400 m  (Ideasuunnitelma) ________ __________ __________ __________  
6d  Taajama  Peurantie  (pt 17384)  Suojatiesaarekkeen/kavennuksen  rakentaminen  Peurantielle  S  Tieh  60 0,02  

(ldeasuunnitelma) esim.: 
-  yläasteelta tulevan kevyen liikenteen väylän  jatkeelle 
(hotellinkohta) 
-  ala-asteen pohjoispuolella olevalle  suojatielle 
-  yläasteelta tulevan kevyen liikenteen väylän  jatkeelle 
(Suppukujan  pohjoispuolelle)  
- Purolantien  liittymään  
- Seppälänkujan  liittymään  
- Kangastien  liittymään 

Taajama  Liiketie (mt  689)  Suojatiesaarekkeen/kavennuksen  rakentaminen  S  Tieh  40 0,062  
Liiketielle (Ideasuunnitelma) esim.: 
- Hakaluhdantien  liittymään  
- Handontien  liittymään  
- Nahkimontien  liittymään  
- Maamiehenraitin  liittymään  

-  200 0,134  
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JU  RVA 
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet,  Vaihe  3. 	 Lähde:  K=kysely, S=suunnitema, Mmaastokäynti  

Sijainti- Kohde Toimenpide  •.  Tien-  Kustannus  HEVA- 
kartta  __________________________________________ ________________________________________________ 

Lande  
__________ pitaja  1000€ vahenema  

lb  Taajama  Vaasantie (mt  685) X Pappilankankaantie X Kirkkokuja  Kevyen liikenteen  alikulun  rakentaminen  K Tieh  168 0002  

Taajama  Vaasantie (mt  685) X Kauhajoentie (mt 685) X Kiertoliittymän  rakentaminen  K Tieh  350 0,076 
Teuvantie (mt  687) X Kauppatie (pt 17390)  

Taajama  Kauppatie  (pt 17390) X Kunkantie (mt 689)X Liiketie Kiertoliittymän  rakentaminen  K Tieh  350 0.109 
(mt  689) X Peurantie (pt 17384) 

T  Haja  Kunkantie (mt  689)  välille  Peurantie  (pt 17384)-  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus  n. 2,1 km S, K Tieh  270 0,011 
1-tietikontie ________________________________________________________ ___________ ___________ ___________ ___________  

8  Haja  Koskenkorvantie (mt  6880)  välillä  Koskimäenraitti - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen pituus  1,7 km K  Tieh  215 0,002 
Hietikontie ___________ ___________ ___________ ___________  

9  Haja  Vaasantie (mt  685)  välille  Vuodontie - Poolantie  (pt  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus  1,5 km K Tieh  175 0,001 
- _______  17503), Sarvijoen  kohta  __________________________________________________ __________ __________ __________ __________  

10  Haja  Vaasantie (mt  685)  välillä  Vanhantuvantie  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen pituus,  n. 2 km K  Tieh  250 0,005 
(MackFinn  teollisuus oy)  - Laihiantie (mt  687) 

•T  Haja  Teuvantie (mt  687)  välillä  Lustinluhta - Kalparontie  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus  3,5 km K Tieh  471 0,004  

Haja  Närvijoentie (mt  6841)  välillä  Riihiluomantie - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus  3,2 km K Tieh  378 0,002 
Uitontie  (pt 17371), Närvijoki 

- 	
________________________________________________ __________ _________ __________ __________ 

2627 0,212  
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'N  

LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 

Liittymän  parantaminen  0  
Liittymän katkaisu 

Näkemäraivaus 	A 

KEV.LIIK.  TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN  

Suojatien  rakentaminen  

Herätevarsien  asentaminen 	 E  
Suojatiesaarekkeen  rakentaminen 

Kevyen liikenteen väylä 	 - - 

MUUT  PARANTAMISTOIMENPITEET  

Muu toimenpide 	0  

TOIMENPITEIDEN  TOIMENPIDELUOKKA  

Vaihe  1 	0  
Vaihe  2 	•  
Vaihe  3 	• 
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JURVA,  HAJA -ASUTUSALUE  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 	KEV LIIK.  TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 	MUUT  PARANTAMISTOIMENPITEET 

Liittymän  parantaminen 	0 	Suojatien  rakentaminen 	 Muu toimenpide 	0  
Liittymän katkaisu 	 :-- 	 Herätevarsien  asentaminen 

TOIMENPITEIDEN  TOIMENPIDELUOKKA 
Nkemäraivaus 	 Suojatiesaarekkeen  rakentaminen 

Vaihe  1 	•  
Kevyen liikenteen väylä 	 — 	Vaihe  2 	•  

Vaihe  3 	• 





SUUPOHJAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNITELMA 
	

LuTE  4/1  

KARIJOEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ  

Heikki  Rinta-Hoiska 	Tekninen toimi 

Antti Rajamäki 
	

Liikunta-  ja nuorisotoimi  

Sosiaalitoimi 

Urpo Paananen 	 Opetus-  ja kulttuuritoimi 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007 
Karijoki HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sosiaali/terveys  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Sosiaali-  ja  terve- Turvallinen  liikennekäyt- Koulutustilaisuus Liikenneturva Perusturvajohtaja Liikenneturvalli- 
ystoimen  henki-  täytyminen  Liukkaan  kelin  ajokurssi  (kotihoidon  hen-  Syksy/kevät Autokoulu suustyöryhmä  
löstö  Tiedon lisääminen  kilöstö) 

Ikääntyvat autoili-  Huomioidaan  ikäänty- Ikääntyvä  liikenteessä  - infotilaisuus Liikenneturva Vanhustyön johta- Liikenneturvalli- 
jatja  pyöräilijät,  misenja  lääkkeiden vai- Toistuvasti  ja  suustyöryhmä 
jalankulkijat kutus  liikkumiseen  Turvalaitteiden  esittely 

Informaatiota lehtiin (toistuvasti)  
Turvalaitteiden  käytön  Infoa ennakoivilla kotikäynneillä 

_________________  lisääminen  _______________________________________ __________________  

Alle  kouluikäiset  Turvallinen liikkuminen Henkilökunnan oma malli Toistuvasti Poliisi  Perhepäivähoidon Liikenneturvalli - 
lapset  Turvavälineiden  käyttö Käytännön harjoituksia ohjaaja  suustyöryhmä 

Asennekasvatus Liikenneturva 
_________________ _______________________  Poliisin vierailu  __________________ __________________ _________________ _________________ 

Eskari-ikäiset/ Turvallinen liikkuminen Tutustumista  koulureittiin  kävellen  ja  pyö-  Toistuvaa Poliisi  Perhepäivähoidon Liikenneturvalli- 
päivähoito  koulutiellä rälllen, vaaranpaikkojen huomioiminen  ohjaaja  suustyöryhmä 

Liikenneturva  

Lasten  vanhem- Asennekasvatusta Vanhempainilta  Kerran  1-2  vuo-  Poliisi  Perhepäivähoidon Liikenneturvalli- 
mat  Tiedotusta  dessa  ohjaaja  suustyöryhmä  

Lasten  liikkuminen  tur-  Materiaalin jakoa  
valliseksi (koulumatkat) 

________________ Turvalaitteet  käyttöön  _____________________________________ _________________ _________________ ________________ _________________  

Aikuiset!  työterve-  Turvallinen työmatka  ja  Liikenneturvallisuus työsuojeluohjelmiin  Jatkuvaa  Työterveyshoitaja Työterveyshoitaja Liikenneturvalli- 
ys työasiamatka Esitteet  ja  materiaalit näkyville  odotustiloi- suustyöryhmä  

hin  Työsuojelupäällik- 
________________ ______________________ _____________________________________ _________________  kö  ________________ _________________ 

-  
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Karijoki HALLINTOKUNTA/  SEKTORI: sivistys  ja  vapaa-aika  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ  

o -5 (6 1k)  Turvallinen koulu-  Teemapäivä  /jatkuva ohjaus  Vanhempainillat  Poliisi,  ammattiau-  Opettajat  
Lasten  vanhem- tie/kuljetukset,  koulu- Syksyllä  tietopa- toilijat,  Liikenne- 
mat  alueet Tiedottaminen  ketti  vanhemmille turva, palokunta,  

Teemapäivä myö- Tiehallinto,  van- 
Oppilas omaksuu  liiken-  hemmin  syksyllä  hemmat  
teen  perussäännöt  

6-9 1k  (Isojoki) Toisien tiellä liikkuvien  Teemapäivä Vanhempainillas-  Poliisi,  ammattiau-  Opettajat 
huomioon ottaminen Tiedon  ja  materiaalin  jakaminen sa  toilijat, liikennetur- Nuorisosihteeri  
Turvallinen  koulumatka Nuorisoilloissa  va,  palokunta,  au-  Koulujen kerhojen  
Päihteet tokoulu, urheiluau-  ohjaajat  

________________ ______________________ _____________________________________ ________________ toilijat,  vanhemmat  _________________ _________________  

16 v  -  19 v  Päihteet Teemapäivä/mopojen  hallinta jne Jatkuvaa Poliisi,  ammattiau-  Nuoriso-ohjaajat 
Nopeus  Urheilutoiminnoissa  valistusta  toilijat, lilkennetur - 
Asenteet  va,  palokunta,  au - 

tokoulu, urheiluau- 
toilijat,  autoliitto,  

________________ ______________________ _____________________________________ ________________  van hem mat  _________________ _________________  

Opettajat  Ajantasainen  tie-  VESO -päivät Jatkuvaa  Liikenneturva  Koulujen johtajat  
to/päivitys Oppilashuoltokansiot  
Jatkuvaa tietoa Koulujen  liikenneturvallisuusvastaavan 
Lähdemateriaali/tieto-  toimi 
mistä saatavana  

Koululaiskuljetta-  Turvallinen  koulumatka  Kuljettajien koulutus Koulujen alkaessa  Liikennöitsijä Koulutoimisto  
jat  Kuljettajat mukana  vanhempainilloissa  

Yhteistyö koulun  ja  kuljettajien kesken  
NJ  



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007 
Karijoki HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  tekninen  6.112006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Oma henkilökunta  Tieturva  I  ja Il  Perehdyttaminen  Toistuvaa  (5  vuo- Liikenneturvalli-  Tekninen johtaja  
liikennealueilla työsken-  Turvalliset välineet  den  välein)  suusryhmä 
televille Seudullinen  koulutus  Työsuojelupäällik - 

Riskien kartoitus  kö  

Seutuyhteistyö Liikenneturvallisuus- Liikenneturvallisuuskoulutus  Toistuvaa  (5  vuo- Suupohjan  kuntien Kauhajoen henkilö 
suunnitelma  den  välein)  liikenneturvalli- 

suusryhmät 
Yksityistiet Liikennemerkkipäätök-  Merkkien tarkoituksen  mukaisuus 
_________________  set  _______________________________________  

Kuntalaiset Onnettomuuksien  vä-  Onnettomuuksien seuranta Vuosittain  Tiehallinto  Osaston päällikkö  
hentäminen  Harkittu säännöllinen seuranta Poliisi  

Palo-  ja  pelastus - 
Liikenneympäris-  Laitteiden kunto, teiden Tilapäiset liikennejärjestelyt laitos  
tön  fyysiset  pa-  kunto,  Viitoitus 
rannukset Näkemäalueiden  kunto  Päivystysjärjestelyt 

Kunnossapitokaluston  Tiedottaminen  liikenneympäristön  muu - 
perehdyttäminen toksista, vaaranpaikoista, kunnossapidos- 

__________________ ________________________  ta  (paikallislehti)  __________________ __________________ _____________________ ________________  

Kuntalaiset Maankäytön suunnittelu  Tiesuunnittelut  Vuosittain  Ympäristökeskus  Kunnan  kaavoituk- 
Yleiskaava niin että voidaan ottaa Laitteet  Tiehallinto sesta  vastaava henki - 

liikenneturvallisuus huo-  Palaute  lö 
mioon Rakennustarkastus/ tonttiliittymät 
_______________________ _______________________________________ __________________ __________________ Rakennustarkastaja ______________ 

Liikenneturvalli- Seudullinen  yhteistyö Vuosittaiset teemat Kerran vuodessa  Suupohjan  kunnat  Kauhajoki  
suustyöryhmä  jatkuvaksi  Osa-alueiden ohjelmat 

Lehtikirjoitukset  Autokoulu,  palo- Kunnan  liikennetur- 
Liikenneturvallisuus-  toimi,  kansalaisjär- vallisuusryhmän pj.  
ryhmän aktiivinen toi-  jestöt,  poliisi,  Lii- 
minta kenneturva,  Tie- 

________ _____ ____________ 	________ ____________________________________ __________________  hallinto  ____________________ ______________ 
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KARIJOKI 
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 

	

Lähde: K=kysely, S=suunnitema, M=maastokäynti 

Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde Kustannus HEVA-  Toteutus- 
-  kartta _____________________________________ _____________________________________________ _____ plthjä  1000€  vähenemä  ajankohta  

1  Taajama Dagsmarkintie  (pt 17047)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  n. 1,1 km K  Tieh  140 0,001 III 
2a  Taajama Myrkyn kylä, Kirkkotie (mt  6633)  Nopeusrajoituksen  alentaminen koulun/kylän keskuksen kohdalla  K  Fii  0,4 0,001  

Peräläntie - Tiukantie (mt  6650) 60 km/h-> 50 km/h  

Taajama Myrkyn kylä, Kirkkotie (mt  6633)  Ajoradan  kaventaminen  (6 m)  maalaamalla leveämmät päälystetyt  K  i•  5  ______  II  
Peräläntie - Tiukantie (mt  6650)  piennaralueet  sekä keskivilva kylän kohdalle mt:lle  6650  (nop.raj.  50  

-  60 km/h)  _______ __________ __________ __________  
2c  Taajama Myrkyn kylä, Kirkkotie (mt  6633)  Saarekkeen  rakentaminen koulun liittymässä olevalle nykyiselle  K  Tieh  10  ______  II  
- _______ Peräläntie - Tiukantie (mt  6650)  suojatielle _______ __________ __________ __________  
3a  Taajama Asematien  liittymä (Myrkyn koulun liittymä), Koululaiskuljetuksien jättöpaikan  järjestäminen koulun  ja  kaupan  M  Kunta  1  ______ 

Tiukantie (mt  6650)  väliselle nykyiselle soraväylälle 

Taajama Asematien  liittymä (Myrkyn koulun liittymä), Asemantien pystygeometrian  alentaminen  M  Kunta  50  ______  III  
Tiukantie (mt  6650)  

Taajama Keskustan koulun alue Saattoliikennepaikan  erottaminen piha-alueesta  M R 2  ______ 
_______ _______________________________________________ ajoratamaalauksella _______ __________ ___________ ___________  

5  Taajama Kristiinantie (mt663)  välillä Dagsmarkintie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  n. 1,2 km S  Tieh  170 0,003 III 
(pt 17047)-  hiihtomäen  liittymä 

Taajama Kauhajoentie (mt  663)  välillä Kirkkotie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  n. 330 m S  Tieh  40 0,001 II  
_______ (mt  6633)  - Prosiuksentie _______________________________________________________ _______ __________ __________ __________  

7  Taajama Kirkkotie (mt  687)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  n. 300 m S  Tieh  45 0,001  Il  

Taajama Alakyläntie (mt  687)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  n. 700 m S  i9i  100 0,001 Ill  
Taajama Kristiinantie (mt  663)  Kaiteen rakentaminen  mutkan  kohdalle  M  FiiT  5 0,001 

10  Haja Teuvantie (mt  687),  Teuvantien  274  kohta  Mutkan  oikaisu, rakennuksen lunastus  ja purku  M  Tieh  90 0,001  UI  
11  Taajama Dagsmarkintie  (pt 17047),  Dagsmarkintien  11  kohta Pensasaidan näkemäleikkaus/siirto K,M Tieh  1  ______  
IT  Taajama Dagsmarkintie  (pt 17047),  Salininkujan  liittymä Pensaiden näkemäleikkaus  M 0,2  ______  

i•  Taajama Kirkkotie (mt  6633) X  Liittymässä olevan linja-autopysäkin erottaminen ajoradasta  M  Tieh  0,5  ______ 
- _______ Peräläntie - Tiukantie (mt  6650)  ajoratamaalauksella _______ __________ __________ __________  
13b  Taajama Kirkkotie (mt  6633) X  Liittymäsaarekeen  rakentaminen Kirkkotien liittymään  M  Tieh  10  ______  II  

Perätäntie - Tiukantie (mt  6650)  _______________________________________________________ ______ __________ __________ __________  
14  Nop.raj. Keskustaajaman  alue Aluenopeusrajoituksen  asettaminen:  M  Tieh/  2 0,023  

kartta - Kristiinantie - Kauhajoentie (mt  663)  välillä Liiketie - Kirkkotie kunta 
- Kirkkotie (mt  687)  välillä kirkko  - Kauhajoentie 
- Alakyläntie (mt  687)  välillä Punnintie - kauhajoentie 
- Dagsmarkintie  (pt 17047)  välillä Dagsmarkintie  13  - Knstiinantie  

• i  Taajama Keskustaajaman  alue "pyöräilijöitä"  - varoitusmerkkien asennus Karijoen keskustan  M  99iT  1 0,006  
- _______ _____________________________________________  kevyen liikenteen väylien päättymispisteisiin ______ __________ __________ __________  

673,1 	0,0391  
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KARIJOKI,  TAAJAMA-ALUE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

LIIMÄN PANTAMISTOIMENPITEET 	KEV.LIIK. TURVAWSUUDEN PANTAM!NEN 	MUUT  PANTAMISTOIMENPITEET 

Liittymän  parantaminen 	C) 	Suojatiesaarekkeen  rakentaminen 	Q 	Nopeusrajoituksen  alentaminen  

Näkemäraivaus 	A 	Kevyen liikenteen väylä  / 	 - 	 Muu toimenpide  
pientareen leventäminen 	 0 	'  

TOIMENPITEIDEN  TOIMENPIDELUOKKA  

Vaihe  1 	•  
Vaihe  2 	S  
Vaihe  3 	• 
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KARIJOKI,  HAJA-ASUTUSALUE  TOIMENPIDE -EH DOTUKSET 

LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 	KEV.LIIK.  TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 	MUUT  PARANTAMISTOIMENPITEET 

Liittymän  parantaminen 	Q 	Suojatiesaarekkeen  rakentaminen 	 Nopeusrajoituksen  alentaminen  

Näkemäraivaus 	 A 	Kevyen liikenteen väylä  I 	 - 	Muu toimenpide  
pientareen leventäminen  

TOIMENPITEIDEN  TOIMENPIDELUOKKA  

Vaihe  1  
Vaihe  2 	•  
Vaihe  3 	• 
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SUUPOHJAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 
	

LIllE  5/1  

KAUHAJOEN  LIIKENNETURVALLISUUSRYHMA:  

Matti  Piirainen 
	 Tekninen osasto 

Simo Yli-Halkola 	 Tekninen osasto  

Pekka Laurila 	 Sivistysosasto 

Jorma Laurila 	 Ympäristöosasto  

Hiltu  Nelimarkka 	 Perustu  rvaosasto 



LIIKENNETURVALLISUIJSTyÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Kauhajoki HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sosiaali/terveys  6.11.2006  
KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Sosiaali-  ja  terve- Turvallinen liikennekäyt- Koulutustilaisuus  Keväällä Liikenneturva Hiltu  Nelimarkka 
ystoimen  henki- täytyminen  Liukkaan  kelin  teoriaopetus  (kotihoidon  
löstö  Tiedon lisääminen henkilöstö) 

Maatalouslomittaj ien  koulutus yhteistyös- 
sä  SEK  kanssa 

kääntyvät autoili- Huomioidaan ikäänty- Ikääntyvä  liikenteessä  - infotilaisuus Toistuvasti Liikenneturva,  He-  Riitta Huhtanen 
jatja  pyöräilijät, misen  ja  lääkkeiden vai- lokki, poliisi Ritva Koskiniemi 
jalankulkijat kutus  liikkumiseen Turvalaitteiden  esittely 

Informaatiota lehtiin (toistuvasti) 
Turvalaitteiden  käytön 

________________  lisääminen _____________________________________ 

Varhaiskasva-  Turvallinen liikkuminen Henkilökunnan oma malli Jatkuvaa Poliisi, Liikenne- Päivähoidon 
tusikäiset Turvavälineiden  käyttö Käytännön harjoituksia turva, yritykset, alueohjaajat  
(neuvola, päivä- Turvallinen liikkuminen Asennekasvatus  järjestöt 
hoito, esiopetus) koulutiellä (eskarit)  Poliisin vierailu 

Materiaalin hyödyntäminen 
Tutustumista koulureittiin kävellen 
/pyöräillen, vaaranpaikkojen huomioimi- 
nen (eskarit)  

Lasten  vanhem- Asennekasvatus Vanhempainilta  Syksyllä vanhem- Poliisi Päivähoidon  
mat  Tiedotusta painilta Liikenneturva alueohjaajat  

Lasten  liikkuminen  tur-  Materiaalin jakoa jatkuvaa 
valliseksi  Opastus kuljetus/piha-alueet 

________________ Turvalaitteiden  käyttö ___________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________  

Aikuiset] Turvallinen työmatka  ja  Liikenneturvallisuus työsuojeluohjelmiin  Jatkuvaa Työterveyshoitaja Hillervo Kujan- 
työterveys työasiamatka Esitteet  ja  materiaalit näkyville odotusti- Liikenneturva pää/Sirpa  Mättö  

loihin ..  
Tyosuojel  u  paal  lik- Kari Männistö 

_________________ _______________________  kö  

01 
N)  
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Kauhajoki HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  sivistys  ja  vapaa-aika  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ  

o  -  6 1k  Turvallinen koulu-  Teemapäivä  /Jatkuva ohjaus  Vanhempainillat  Poliisi,  ammattiau-  Koulun johtaja  
Lasten  vanhem- tie/kuljetukset  Tiedottaminen  toilijat,  Liikenne- Tiina Viitala  
mat  Oppilas omaksuu  liiken- Tempaukset  Syksyllä  tietopaket-  turva, palokunta, Pekka Laurila  

teen  perussäännöt  Poliisin vierailut  ti  vanhemmille vanhemmat Luokanopettaja  
Turvavälineiden käyt-  Henkilökunnan malli  Teemapäivä myö- 
tö(kypärä,  valot,  heijas-  hemmin  syksyllä  
timet, kääntymismerkin 

_________________  käyttö)  _______________________________________ _________________ __________________ __________________ __________________  

7  -  9 1k  Toisien tiellä liikkuvien  Teemapäivä  Poliisin vierailu Poliisi,  ammattiau-  Rehtori 
huomioon ottaminen Henkilökunnan malli pyydettäessä  toilijat, liikennetur-  Opettajat  

Terveyskasvatus; mopokurssi  va,  palokunta,  au-  Tiina Viitala 
Turvallinen  koulumatka  Poliisin vierailu  Vanhempainillat tokoulu, urheiluau-  Pekka Laurila 

Nuorisotalolla ohjausta, opastusta,  tiedo- toilijat  Pirjo  Ala-Fossi 
__________________ Päihteet tusta __________________ __________________ __________________ ___________________  

16 v  -  19 v  Päihteet Teemapäivä/mopojen  hallinta jne  Nuorisoilloissa  Poliisi,  ammattiau-  Pirjo  Ala-Fossi  
Nopeus Nuorisotalolla ohjausta, opastusta,  tiedo- Harrastepäivät toilijat, liikennetur- 
Asenteet  tusta  va,  palokunta,  au- 

tokoulu, urheiluau- 
_________________ _______________________ _______________________________________ _________________ toilijat,  autoliitto  __________________ __________________  

Opettajat  Ajantasainen  tie-  VESO -päivät Jatkuvaa Poliisi,  ammattiau- Rehtori/koulun 
to/päivitys Oppilashuoltokansiot toilijat, liikennetur-  johtaja 
Jatkuvaa tietoa Koulujen  liikenneturvallisuusvastaavan  va,  palokunta,  au - 
Lähdemateriaali/tieto-  toimi  tokoulu, urheiluau- 
mistä saatavana  toilijat,  autoliitto  

Koululaiskuljetta-  Turvallinen  koulumatka  Kuljettajien koulutus Koulujen alkaessa Poliisi Tiina Viitala  
jat  Kuljettajat mukana  vanhempainilloissa Liikenneturva  Pekka Laurila 

Kuljettajille materiaalia  
Tarjouspyynnössä turvallisuusvaatimuk- 

_________________ _______________________  set  esille  __________________ _________________ __________________ __________________ 

-  
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Kauhajoki HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  tekninen  6.11.2006  
KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Oma henkilökunta  Tieturva  I  ja Il  Perehdyttäminen Koulutukset päivit- Aikuiskoulutus  Tekninen johtaja  
liikennealueilla työsken- Turvavälineiden  käyttö; turvalliset välineet  tyvät  5  vuoden Esimiehet  
televille  välein 
Henkilökunnan  työmat- Riskikartoituksen  tekeminen  
kan ja  työaikaisen  liik- 
kumisen turvallisuuden  

_________________  parantaminen  _______________________________________ __________________ __________________ _____________________ ______________ 

Seutuyhteistyö Liikenneturvallisuus- Liikenneturvallisuuskoulutus  Tarpeen mukaan  Aikuiskoulutus, Liikenneturvallisuus- 
suunnitelma  Liikenneturva,  p0-  työryhmä 

liisi,  autokoulu, 
ammattiautoilijat 

Yksityistiet Liikennemerkkipäätök-  Merkkien tarkoituksen  mukaisuus  Tarpeen mukaan kaupunki, poliisi Kunnossapitopäällikkö  
________________  set  _____________________________________  

Kuntalaiset Onnettomuuksien  vä-  Onnettomuuksien seuranta Jatkuvaa  Tiehallinto Liikenneturvallisuus- 
hentäminen  Harkittu säännöllinen seuranta Poliisi työryhmä  

Liikenneymparis- Maankäytönsuun-  Kunnossapitopäällikkö  
tön  fyysiset  pa-  Laitteiden kunto, teiden Tilapäiset liikennejärjestelyt,  viitoitus nittelu 
rannukset  kunto,  näkemäalueiden Päivystysjärjestelyt  

kunto 
Tiedottaminen  liikenneympäristön  muu - 

Kunnossapitokaluston toksista, vaaranpaikoista, kunnossapidos- 
________________ perehdyttäminen  ta  _________________ _________________ ____________________  

Kuntalaiset Maankäytön suunnittelu Palaute Jatkuvaa  Tiehallinto  Ympäristöjohtaja 
Yleiskaava, ase- että voidaan ottaa  lii- Rakennustarkastus/ tonttiliittymät Kaavoittaja 
makaava kenneturvallisuus huo- Tiesuunnittelu,  laitteet  Rakennustarkastajat 
________________ mioon _____________________________________ _________________ _________________  Kunnossapitopäällikkö  _____________ 

Liikenneturvalli- Liikenneturvallisuustie- Kokoontumiset,  ryhmän työskentelystä  Jjatkuvaa Autokoulu,  palo- Kunnan  liikenneturval- 
suustyöryhmä tous!  lisääminen raportti vuosittain kaupunginhallitukselle toimi,  kansalaisjär- lisuusryhmän pj.  

Kuntalaisten  informointi  Vuosittaiset teemat  jestöt,  poliisi,  Lii- 
Osa-alueiden ohjelmat  kenneturva,  Tie- 

_________________  _______________________  Lehtikirjoitukset  __________________  hallinto  





—  

I' 
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() 
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Sijainti- 
kartta 

Kohde 
________________________________________________________  

Toimenpide Lähde Tienpitäjä  Kustannus 
1000€ 

HEVA
-vähenemä  

40a  
- 

Haja 
_______  

Jarvikylantien  (pt 17191)x Valkamankyläntie 
(pt 17160) x Ohmerojärventie  

Nopeusrajoituksen  alentaminen  80 km/h ->60km/h Valkamankyläntieltä 
ja Ohmerojärventieltä  liittymää lähestyville 

K 
__________ 

Tieh 
 __________ 

0,4 
__________ 

______ 
__________  

41a  Taajama Kirkon parkkipaikka Pensaiden näkemäleikkaus  K  Kaupunki  0,2 ______  
42  Taajama Korpisentie  X Topeeka (mt 6900)  Puuston alaoksien poisto  K  Kaupunki  0,2 0,005 

43a  Taajama Pillilänkuja  X Savikyläntie Pensaiden näkemäraivaus  K  Kaupunki  0,2 ______  
Taajama Savikyläntie  X Lidli Ajokielto Lidelin pihasta Savikyläntielle,  sallitaan  vain sisäänajo K  Kaupunki  0,4 ______  

- 

Haja 
________ 

Luomantie  (pt 17152), tasoristeys 
__________________________________________________________________  

Tasoristeysten  turvallisuus Seinäjoki-Kaskinen-rataosalla:  
näkeminen raivaus  

K RHK  0,2 ______ 

48  Taajama Sannantie 	Heinontie, Kaisantie liittymä(t) Näkemien  tarkistus  K  Kaupunki  0,2 ______ 

- 

Taaama 
_______ 

Enontie, tasoristeys 
_______________________________________________________________  

Tasoristeysten  turvallisuus Seinäjoki-Kaskinen-rataosalla:  
näkeminen raivaus  

K RHK  0,2 ______ 

55a  
- 

Haja 
_______ 

Luomankyläntie  (pt 17151), tasoristeys 
Survoneva  Il  

Tasoristeysten  turvallisuus Seinäjoki-Kaskinen-rataosalla:  
näkeminen raivaus  

K RHK  0,2 ______ 

56a  
- 

Haja 
_______ 

Latomäentie, tasoristeys Latomäki 
_______________________________________________________________  

Tasoristeysten  turvallisuus Seinäjoki-Kaskinen-rataosalla:  
näkeminen raivaus  

S RHK  0.2 ______ 

58  Taajama  Topeeka (mt  6900)  Puuston alaoksien poisto liikennemerkkien edestä  K Tieh  1 ______  

12,4 0,032 



-  
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KAUHAJOKI 
Liikenneympäristän parantamistoimenpiteet,  vaihe  2 

	
Lähde:  K=kysely, S=suunnitema, M=maastokäynti  

Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde Tienpitäjä  Kustannus HEVA- 

-  kartta  1O00  vähenemä  

10  Taajama  Jukolantie  Jalkakäytävän muuttaminen  yhdistetyksi  kevyen liikenteen  K  Kaupunki  lb - - 

väyläksi  leventämällä jalkakäytävää  n. 0,5  metriä välillä  
- ________ __________________________________________________________________ Asevelitie - Savikyläntie,  pituus  n. 270  metriä  

11  Taajama  Savikyläntie  Kevyen liikenteen väylän jatkaminen välille  Jukolantie - Osmontie,  pituus  K  Kaupunki  35 ______ 
- _______ _______________________________________________________________  n. 300 m.  Väylän rakentaminen kaupungin  toteuttamislistalla.  

12  Taajama  Kt 44 (Rahikkatie), Pukkilan  koulun kohta Kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen  Pukkilankujalta  ja  K Tieh  30 ______  
Keski -Pukkilantieltä Rahikkatien  kevyen liikenteen  väylälle  (vaatii kevyen 
liikenteen  tasauksen  korottamisen jotta  pituuskaltevuus luiskalla  ei  
mudostu  liian  jyrkäksi). ___________ ___________  

15b  Haja Lemmenkuja  (pt 17112)x Kainaston keskustie (pi 17107) Lemmenkujan liittymän kavennus  M Tieh  10 ______  

17  Taajama  Hakasivuntie  X Eeliksentie Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  Eeliksentien  liittymässä olevalle  K  Kaupunki  10 
________ _______________________________________________________________________ suojatielle ____________ ____________ ____________ ____________  

19b  Taajama Talvitie  (pt 17152) X Rekitie Kanavoinnin  rakentaminen  K Tieh  80 0,0W 

23b  Taajama Eteläinen  yhdystie (mt  663), Kyntäjäntien  liittymä  Suojatiesaarekkeenja suojatien  rakentaminen  Eteläiselle puistotielle  K Tieh  10 0,001 
- _______ (maatalousoppilaitoksen  liittymä)  Kyntäjäntien  liittymään  ___________ ___________ ___________ ___________  

24  Taajama  Hyypäntie Hyypäntien  yhdistäminen  Koskenkyläntien  liittymään rakennuskaavan  K  Kaupunki  15 ______  
mukaisesti  

26  Taajama  Vuorenmäentie  Varastorakennuksen  purku näkemien  parantamiseksi  K  Kaupunki  5 ______  
5  Taajama  Puistotie (mt  6900),  lukion kohta Linja -autopysäkin  siirto  K Tieh  20 ______  

35b  Taajama  Topeeka  X Ullantie Rakennusmarketin  p-paikan erottaminen  Ullantiestä välikaistalla  K  Kaupunki  5 ______  

36a  Haja  Ns.  Vanha  Kurikantie (mt  6900) Päällystettyjen piennaralueiden  rakentaminen seuraavan  päällystystyön  K Tieh  50 ______ 
- ________  välillä  Keskustie - Aijön  silta yhteydessä, pituus  n, 2,9 km ___________ ___________ ___________  
40b  Haja Järvikyläntien  (pt 17191) x Valkamankyläntie  Linja -autopysäkin  rakentaminen  K Tieh  6  _____ 
- _______  (pt 17160) x Ohmerojärventie ___________________________________________________________ __________ __________ __________ __________  
41b  Taajama Kirkon  parkkipaikka Bussitöyssyn  rakentaminen  K  Kaupunki  5 ______  

43b  Taajama  Pillilänkuja  X Savikyläntie Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  K  Kaupunki  10 ______  

Taajama  Prännärintie,  Kauppaoppilaitoksen kohta  Suojatiesaarekkeen  rakentaminen Kauppaoppilaitoksen kohdalle  K  Kaupunki  10 ______  

50  Taajama  Rekitie, Filppulan  koulun kohta  Korotetun suojatien  rakentaminen  Rekitielle  kevyen liikenteen  K  Kaupunki  7 ______ 
- _______ _______________________________________________________________  väylän  risteämiskohtaan ___________ ___________ ___________  

51  Taajama  Prännärintie  X Puistotie  Linja -autopysäkin  rakentaminen  K  Kaupunki  6  _______  

52  Taajama  Pukkilan  koulu  Saattoliikennepaikan  rakentaminen  K  Kaupunki  ______ _______  
55b  Haja Luomankyläntie  (pt 17151), tasoristeys Tasoristeysten  turvallisuus Seinäjoki-Kaskinen -rataosalla:  K RHK ______ ______ 
- _______ Survoneva  Il  tasoristeyksen poistaminen  ___________ ___________ ___________ ___________  
56b  Haja Latomäentie, tasoristeys Latomäki Tasoristeysten  turvallisuus Seinäjoki-Kaskinen -rataosalla:  S RHK  20 _______ 

odotustasanteiden  kunnostus  

	

_____ 	 (A) 

	

349 	0,008 j  



KAUHAJOKI 
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet,  vaihe  3 	 Lähde:  K=kysely. S=suunnitema, M=maastokäynti  

Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde  Tienpitäjä  Kustannus  HEVA- 
-  kartta  ______________________________________________  1000€ vähenemä  

2b  Taajama  Puistotie (mt  6900) X Lellavantie X Kiertoliittymän  rakentaminen  K Tieh  300 0,011 
- _______  marketin piha-liittymä  

4  Haja Tokerotie (mt  672)  välillä Kulmala  - Vennamäki  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kulmala  - Vennamäki,  K, S Tieh  150 0,003 
_______ _____________________________________________  väylän pituus  n. 1,9 km 

5a  Taajama  Kt 67 X kt 44 (Rahikkatie),  Kevyen liikenteen  alikulun  rakentaminen  K Tieh  120 0002 
- _______ Aronkylän  päiväkodin  ja  koulun kohta  

5b  Taajama  Kt 67 X kt 44 (Rahikkatie),  Parantaminen olemassa olevan suunnitelman mukaisesti:  Kt 67 K. S Tieh ______ ______ 
- _______ Aronkylän  päiväkodin  ja  koulun kohta parantaminen  Aronkylän  kohdalla  (TPS) ___________  

6  Haja Päntaneentie (mt  663)  välillä keskusta  - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen käyttäen hyväksi rinnakkaisia  K Tieh  500 0,005 
Päntäne yksityisteitä.  Uutta väylää  n. 3 km  ja yksitytyistien  parantamista  n. 2 km  

Haja Hangaskyläntie (mt  685)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  Ratikyläntie  K, S Tieh  200 0,001 
(pt 17203)  - kt 67,  pituus  n. 1,8 km 

Th  Taajama  Aninkuja  (pt 17107)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  Metsätie - Kaksoisveräjä,  K Tieh  200 0,004 
_______ ________________________________________________  väylän pituus  n. 1,2 km 

T3  Haja  Kt 67, Kainaston  kohta Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  Viitakyläntien  liittymään saakka, pituus  K. S Tieh  200 0,00 
n. 0,6 km.  
Kevyen liikenteen  alikulun  rakentaminen.  

T  Haja Kainaston keskustie  (pt 17107)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  kt  67  - K, S Tieh  215 0,00: 
- _______ _____________________________________________ Lemmenkuja  (pt 17112),  pituus  n. 1,7 km 

16  Taajama Eteläinen  yhdystie (mt  663) X Päntäneentie (mt 663) X Kiertoliittymän  rakentaminen  K Tieh  300 0,142 
- _______ Topeeka (mt  6900) 

18  Taajama  Kantatie  44 X Lustilantie (pt 17109) Kiertoliittymän  rakentaminen  K Tieh  300 0,049 
Tb  Hala Isojoentie (mt  661) x Karijoentie (mt 663)  Isojoen  liittyttymäkulman  kääntö  kohtisuoraan Karijoentietä  vastaan,  K Tieh  100 0,005 
- _______ ________________________________________________  uutta tietä  n. 200 m 

21  Haja  Kt 67,  valilla Aronkylä-Aijo  Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  Tokerotien  liittymästä  Aijöön  K, S Tieh  300 0,004 
_______ ________________________________________________  saakka, pituus  2,5 km 

30  Taajama  Urheilutie  välilla Topeeka - uimahalli  Kevyen liikenteen väylän  ja  kevyen liikenteen  sillan  rakentaminen  tai  kevyen  K  Kaupunki  100 ______  
liikenteen yhteyden rakentaminen nykyisen  sillan  kautta  kaventamalla  sillan  
kohta  yksiajorataiseksi (väistämisvelvollisuus kohdattessa)  

•Tt Haja Lustilantie 	(pt 17109)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  kt  44- Sahankyläntie, K, S Tieh  500 0,008 
_______ ___________________________________________________  pituus  n. 4,1 km 

36b  Haja  Ns.  Vanha  Kurikantie (mt  6900)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  Keskustie - Aijön  silta, pituus  K Tieh  400 0,005 
- _______  välillä  Keskustie - Aijön  silta  n. 2,9 km 

47  Haja Kantatie  67 X Valkamankyläntie (pt 17160) Alikulun  rakentaminen  K Tieh  120 0,001 
3  Haja  Kt 44, Juonikylän  kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus  n. 1,4 km 5 Tieh  168 0,001 

• t  Haja Pantaneentie (mt  663)  välillä  Päntäne - Kyyny  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus  n. n. 800 m S Tieh  450 0,002 
- _______ klj  (kevyen liikenteen  TAS  n. 2,7 km) __________ __________  

57  Haja Päntaneentie (mt  663), Päntäneen  kylän kohta  Yksityistiejärjestelyt,  erillinen selvitys  M Tieh ______  0.02 

4623 0,27  
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KAUHAJOKI, TAAJAMA-ALUE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  

LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 	KEV.LIIK.  TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 	MUUT  PARANTAMISTOIMENPITEET 

Liittymän  parantaminen 	 Suoiatien  rakentaminen 	 E 	Nopeusrajoituksen  alentaminen 

Kärkikolmion asentaminen 	 Korotetun liittymän  rakentaminen 	 Linja -autopysäkin  rakentaminen  

Näkemäraivaus 	 A 	
Suojatiesaarekkeen  rakentaminen 	 Muu toimenpide 	EJ  "- 
Kevyen liikenteen  väyla 	 - - - 	TOIMENPITEIDEN  TOIMENPIDELUOKKA  

Vaihe  1 	•  
Vaihe  2 	•  
Vaihe  3 	• 

A 	 B  , 	C 

2  





SUUPOI-IJAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 
	

LuTE  6/1  

TEUVAN LHKENNETURVALLISUUSRYHMÄ  

Erkki Rantakoski 

Marja-Leena Mäki 

Jari Kallio, 

Leena Kittilä 
(varalla:  Kristina  Gråbbil)  

Tuula Kälviäinen 
(varalla: Airi Palonen)  

Mira Ylhänen  

Tellervo Ristiluoma 
(varalla: Jaana Kivistö) 

Annukka Käkelä 
(varalla: Niina Kaari) 

Tekninen toimi, työryhmän pj. 

Tekninen toimi, työryhmän sihteeri 

Tekninen toimi 

Sosiaalitoimi, päivähoito 

Sosiaalitoimi, kodinhoito 

Terveystoimi, terveyshoito 

Sivistystoimi 

Sivistystoimi,  nuorisotyö 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Teuva HALLINTOKUNTA/SEKTORI: sosiaali/terveys  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Sosiaali-  ja  Turvallinen  liikennekäyt- Koulutustilaisuus  erityisesti kotihoidon Kevät (kandessa  Liikenneturva  Tuula Kälviäinen  
terveystoimen täytyminen henkilöstölle (liikenneturvasta luennoitsi-  tilaisuudessa  sa- 
henkilöstö Tiedon lisääminen  ja) mana  päivänä)  
________________ _____________________  Materiaalin  jako  ________________ ________________ ________________ ________________  

kääntyvät  autoili-  Huomioidaan  ikäänty- Ikääntyvä  liikenteessä  - infotilaisuus;  ma- 3.5.2007  Torstai-  Liikenneturva  Annukka Käkelä  
jatja  pyöräilijät,  misen  ja  lääkkeiden vai-  teriaalia  pyöräilijät  
jalankulkijat kutus  liikkumiseen  Infotilaisuus syk-  Lääkäri! Tuula Kälviäinen  

Turvalaitteiden  esittely  (infotilaisuuden  syllä  terveydenhoitaja  
Turvalaitteiden  käytön yhteydessä) 
lisääminen Informaatiota lehtiin (toistuvasti)  

________________ ______________________ Infoa ennakoivilla kotikäynneillä _________________ _________________ _________________ ________________  

Alle  kouluikäiset  Turvallinen liikkuminen Henkilökunnan oma malli Jatkuvaa Poliisi  Mira  Ylhänen 
Iapsetlneuvola Turvavälineiden  käyttö Käytännön harjoituksia  Liikenneturva 

Asennekasvatus  
Poliisin vierailu  

________________ _____________________  Materiaalin  jako  ________________ ________________ ________________ ________________ 

Eskari-ikäisetl  Turvallinen liikkuminen Tutustumista  koulureittiin  kävellen  ja  pyö-  Jatkuvaa Poliisi Leena Kittilä 
päivähoito  koulutiellä räillen, vaaranpaikkojen huomioiminen Liikenneturva  Leila  Sjöblom - 

Varttila  
Sirkka Seppä- 

Lasten  vanhem- Asennekasvatusta  Tiedotusta  
Laitala  

mat  Materiaalin jakoa  
Lasten  liikkuminen tur- 
valliseksi  (koulumatkat) 

________________ Turvalaitteet  käyttöön  _____________________________________ _________________ _________________ _________________ ________________  

-H 
m 
0) 
N)  

- 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Teuva HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  sivistys  ja  vapaa-aika  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ  

0  -  6 1k  Turvallinen koulu-  Teemapäivä  /jatkuva ohjaus  Vanhempainillat! Liikenneturva  Koulun  johta - 
Lasten  vanhem- tie/kuljetukset,  koulujen Yhteistyö: poliisi,  ammattiautoilijat, liiken-  Syksyllä  tietopa-  Poliisi  jat/rehtorit  
mat  pihat  neturva,  palokunta  ketti  vanhemmille 

Oppilas omaksuu  liiken- Teemapäivä myö- 
teen  perussäännöt  hemmin  syksyllä  

Iltapäivätoiminta 
________________ ______________________ _____________________________________ ________________ ________________  Annukka Käkelä  _________________  

7 —9 1k  Toisien tiellä liikkuvien  Teemapäivä  10.10.2006-  nuor- Liikenneturva  Sinikka Rahkonen 
huomioon ottaminen Yhteistyö: poliisi,  ammattiautoilijat, liiken-  ten  liikenneonnet - 
Turvallinen  koulumatka neturva,  palokunta,  autokoulu, urheiluau- tomuus/jatkoa ke- 
Päihteet toilijat väällä 

_______________________________________ Vanhempainillassa _________________ __________________ __________________  

16 v  -  19 v  Päihteet Teemapäivä/mopojen  hallinta jne  10.10.2006- fluor-  Liikenneturva  Erkki  Nevanperä  
Nopeus Yhteistyö: poliisi,  ammattiautoilijat, liiken-  ten  liikenneonnet - 
Asenteet  neturva,  palokunta,  autokoulu, urheiluau- tomuus/jatkoa ke- 

toilijat,  autoliitto  väällä 

vanhempainillat _________________ __________________ __________________  

Opettajat  Ajantasainen  tie-  VESO-päivät  keväällä/syksyllä Liikenneturva  Erkki  Nevanperä 
to/päivitys Oppilashuoltokansiot  
Jatkuvaa tietoa Koulujen  liikenneturvallisuusvastaavan 
Lähdemateriaali/tieto-  toimi 
mistä saatavana Koulun  YT  

Koululaiskuljetta-  Turvallinen  koulumatka  Kuljettajien koulutus Koulujen alkaessa  Liikenneturva  Erkki  Nevanperä  
jat  Kuljettajat mukaan  vanhempainiltoihin 

-  

UI  

-  
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SUUPOHJAN LIIKENNETURVALLISIJUSSUUNNITELMA 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2007  
Teuva HALLINTOKIJNTA/SEKTORI:  tekninen  6.11.2006  

KOHDE- TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEIS-  VASTUU- SEURANTA 
RYHMÄ TYÖTAHO  HENKILÖ 

Oma henkilökunta  Tieturva  I  ja Il  Perehdyttäminen  Jatkuva  Liikenneturva  Jari Kallio 
Tekninen lauta-  liikennealueilla työsken-  Turvalliset välineet 
kunta  televille Liikennemerkkiasiaa 

Seutuyhteistyö Liikenneturvallisuus- Liikenneturvallisuuskoulutus  Toistuvaa  Suupohjan  kuntien Erkki  Rantakoski  
suunnitelma  liikenneturvalli- 

suusryhmät 
Yksityistiet Liikennemerkkipäätök-  Merkkien tarkoituksen  mukaisuus 
________________  set  _____________________________________  

Kuntalaiset Onnettomuuksien  vä-  Onnettomuuksien seuranta Jatkuvaa  Tiehallinto,  poliisi, Jari Kallio  
hentäminen  Harkittu säännöllinen seuranta  Liikenneturva,  pa- 

lo-  ja  pelastuslai- 
Liikenneympäris-  Laitteiden kunto, teiden Tilapäiset liikennejärjestelyt  tos 
tön  fyysiset  pa-  kunto,  Viitoitus 
rannu kset näkemäalueiden  kunto  Päivystysjärjestelyt 

Kunnossapitokaluston Tiedottaminen/ku ntatiedote/paikallislehti 
_________________ perehdyttäminen _____________________________________ _________________ ________________ ___________________ ______________  

Kuntalaiset Maankäytön suunnittelu  Tiesuunnittelut  Jatkuvaa  Tiehallinto  Erkki  Rantakoski  
Yleiskaava niin, että voidaan ottaa Laitteet  

liikenneturvallisuus huo-  Palaute  
__________________ mioon Rakennustarkastus/ tonttiliittymät __________________ __________________ _____________________ ________________ 

Liikenneturvalli- Liikenneturvallisuus-  Vuosittaiset teemat Kerran vuodessa  Suupohjan  kunnat  Jari Kallio  
suustyöryhmä  ryhmän aktiivinen  Osa -alueiden ohjelmat 

toiminta  Lehtikirjoitu kset Autokoulu,  palo - 
Seudullinen  yhteistyö toimi,  kansalaisjär - 
jatkuvaksi  jestöt,  poliisi,  Lii- 

kenneturva,  Tie- 
__________________ ________________________ _________________________________________ __________________  hallinto  _____________________ _______________  

fl! 
C-) 
N)  



TEUVA 
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet,  vaihe  I 	 Lähde:  K=kysely, S=suunnitema, Mmaastokäynti  

Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde  Tienpitäjä  Kustannus  HEVA- 
-  kartta  1000€  vähenemä  

2a  Taajama  Porvarintie  (pt 17183) x Kt 67 x  Vaasantie (mt  687) Stop-merkkien asentaminen myös  Vaasantien  K  Tieh  0.7  DOlt 
keskisaarekkeeseen. 

- _______ _______________________________________________ Herätevarsien  asentaminen  liikenteenjakajiin.  
2b  Taajama  Porvarintie  (pt 17183) x Kt 67 x  Vaasantie (mt  687)  Lämmityskaapelin  asentaminen  alikulun kaivonkanteen  K  Tieh  2  ______  

estämään väylän  pinnan  jäätymistä talvella  

4a  Taajama  Kl  67 x  Mikkiläntie  X  Keitintehtaantie  Koivujen  näkemäraivaus  K  Tieh/kunta  0.5 0,00  
TiT  Taajama  Kt 67 x  Mikkiläntie  X  Keitintehtaantie Herätevarsien  asentaminen  Mikkiläntien  K  Tieh/kunta  0,4 0,00  
- _______ _______________________________________________ liittymäsaarekkeen liikenteenjakajiin. ___________ ___________ ___________ ___________  

5a  Taajama  Kt 67 x  Orrentie  Koivujen  näkemäraivaus  K  Tieh  0,5 0,00  

Taajama  Ahtolantie  x  Luovantie  (pt 17079) X  Pitkätie  Puuston  näkemäraivaus  K  Tieh/kunta  0,5 0,001 

9b  Taajama  Ahtolantie  x  Luovantie  (pt 17079) X  Pitkätie Suojatiemerkkien  nosto  K  Tieh/kunta  0,1  ______ 

iDa  Haja Luovantie  (pt 17079),  Lossanmäen  alikulku Ajoneuvon suurin sallittu korkeus-merkin siirto  K  Tieh  0,1 0001  
noin  300 m  Luovankylän  suuntaan, ennen  Pohjoiskujan 

________ __________________________________________________  liittymää  ___________ ___________ ___________ ___________ 

lOb  Haja Luovantie(pt  17079),  Lossanmäen  alikulku  Alikulkukäytävän  molemmin puolin  väistämisvelvol-  K  Tieh  0.4 0,001  
lisuus kohdattaessa -merkit,  väistämisvelvollisuus 
Luovankylän  suunnasta tulijoille  ___________  

T  Haja Kauppilantie  (pt 17209)  välillä  Vaasantie (mt  687)-  Nopeusrajoituksen  60 km/h  jatkaminen  Upantien  (pt K  Tieh  0,2 0,001  
- _______ Upantie  (pt 17212) 17212)  liittymään saakka  

13  Taajama  Järvitie,  Suksi rautatien  tasoristeys Näkemäraivaus  K  RHK  0,5  ______ 
- ________ __________________________________________________  Pohjoisen  risteysmerkin  siirto  
14a  Taajama  Asemantie  (pt 17128) X  Pitkätie Asematien välikaistan  pidentäminen  K  Tieh/kunta  5 0,002  

Haja Vaasantie (mt  682)  Nopeusrajoituksen  tarkistaminen  Vaasantiellä (mt  K  Tieh  0,4 0,003  
682/mt  687) 80 km/h  ->  60 km/h  tarvittavilla osuuksilla  

T  Taajama  Orrentie  X  Porvarintie  (pt 17183)  Näkeminen parantaminen:  K  Tieh /  1 0,006  
- puupinon  siirto kunta  
-  aidan siirto  ja pensasaidan näkemäleikkaus 
-  koivun  alaoksien  poisto  

T  Taajama  Tehtaantie  (pt 17125),  Sahan  tasoristeys Näkemäraivaus  K  RHK  0,5 0,001  

•••'  Taajama  Teuvan kk:n  ala-asteen piha-alue  Pihasuunnitelma -  liikennejärjestelyt  K  Kunta  5  _______  

21a  Haja Karijoentie  (ml 687)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  K  Tieh  240 0.001  
Joentaustantie  (pt 17092)-  Hiihtomajantie, 

- _______ _______________________________________________  pituus  n. 2,5 km. ITS  (ehdolla olevat hankkeet)  __________ ___________ ___________ ___________  
21b  Haja Karijoentie (mt  687)  Päällystetyn  pientareen leventäminen  välille  K  Tieh  25  ______ 

Hiihtomajantie - Varsalankoulutie, 
_______________________________________________  pituus  n. 2,4 km. ITS  (ehdolla olevat hankkeet)  __________ ___________ ___________ ___________  

Taajama  Tuokkolantie  x  Alikäytävantie  x  Pitkätie Näkemäraivaus  K  Kunta  0.5  _______  

23b  Taajama  Tuokkolantie  x  Alikäytäväntie  x  Pitkätie  Kärkikolmion korvaaminen  stop-merkillä  Tuokkolantien  ja  K  Kunta  0,5  ______ 
Pitkätien  liittymässä,  herätevarret  stop -merkkiin  

H 
m 
O) 
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Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde Tienpitäjä  Kustannus HEVA- 
kartta  1000€  vähenemä  

25a  Haja  Kanasaarentie  (pt 17112) (Aystö), Näkemien  raivaus  K RHK  0,5 
- _______ Moision tasoliittymä  
26a  Haja  Hirsiahteentie  (pt 17157) Korvenkylä, Näkemäraivaus  K RHK  0,5 ______ 
- _______  Simosen  tasoristeys  
27a  Haja  Kuruskoskentie (Perälá), Näkemäraivaus  (myös tontilla olevien puiden kaato  jos  K RHK  0,5 _____ 
- _______ Vainionrannan tasoristeys mand.)  
28a  Haja  Laitilantie  (Perälä),  Kuhn tasoristeys Näkemäraivaus  K RHK  0,5 ______  

285,8 0041  

- 
-  

Il  
C) 
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Lähde:  Kkysely, S=suunnitema, M=maastokäynti  

Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde  Tienpitäjä  Kustannus  HEVA- 
-  kartta  1000€  vähenemä  

3a  Haja Kt67, keskustaajaman  kohta Kevyen liikenteen väylän jatkaminen välille  K Tieh  175 0.01. 
Hakalantien  (pt 17197)- Vaasantie (mt 687), 

- _______ __________________________________________  pituus  n. 1,3 km. ITS  (ehdolla olevat hankkeet)  __________ __________ __________ _________  
3b  Taajama  Kt 67, keskustaajaman  kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  Vaasantie  K Tieh  349 0,00'  

Haja (mt  687)- Porvarintie (pt 17183)/Fossin  liittymä, pituus  n. 
2,6 km. ITS  (ehdolla olevat hankkeet)  

3c  Taajama  Kt 67, keskustaajaman  kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  Porvarintie  K Tieh  538 0.00.  
Haja  (pt 171 83)/Fossin hittymä -  Koskelan  jokitie,  pituus  n. 3,2 

km. ITS  (ehdolla olevat hankkeet)  

TT  Taajama  Kt 67, keskustaajaman  kohta  Kaavanvastaisten liittymien katkaisu esim. Saksantie  M Tieh  I  ______  0,02 
-  Haja _______________________________________________ ________________________________________________ ___________  kunta  

4c  Taajama  Kt 67 x Mikkiläntie X Keitintehtaantie Mikkiläntien liittymäsaarekkeen reunakiven  korotus  K Tieh  I 20 0,00. 

________ __________________________________________________  
Liittymäsaarekkeen  rakentaminen  Keitintehtaantien 

 liittymään  ___________ 
kunta 

 ___________ ___________ ___________  
5b  Taajama  Kt 67 x Orrentie Väistötilan  rakentaminen  kantatielle  67 K Tieh  15 0,00t 

•••  Haja  Kt 67 x Porvarintie (mt 687) Väistötilan  rakentaminen  kantatielle  67 K Tieh  15 0,011 

14b  Taajama  Asemantie  (pt 17128) X Pitkätie Liittymäsaarekkeen  rakentaminen  Pitkätien  idän  K Tieh  I 10 0,002 
________ __________________________________________________  puoleiseen liittymään  ___________  kunta  

20  Taajama  Filppulankuja Korotetun liittymän  rakentaminen  K  Kunta  15 ______  

24  Taajama  Luovantie  (pt 17079),  kevyen liikenteen väylä Kevyen liikenteen väylän  täsmäparantaminenja  K Tieh  25 ______ 
- _______ _______________________________________________  uudelleen päällystys  ___________ ___________ ___________ ___________  
25b  Haja Kanasaarentie  (pt 17112) (Aystö), Odotustasanteiden  kunnostaminen  ja leventäminen  K RHK  50 ______ 
- _______ Moision tasoliittymä ________________________________________________ ___________ ___________ ___________ ___________  
26b  Haja Hirsiahteentie  (pt 17157) Korvenkylä,  Eteläisen  odotustasanteen  kunnostus  K RHK  20 
- _______  Simosen  tasoliittymä ________________________________________________ ___________ ___________ ___________ ___________  
27b  Haja Kitruskoskentie  (Perälä),  Vainionrannan tasoristeys Odotustasanteiden  kunnostus  K RHK  20 ______  

28b  Haja Laitilantie  (Perälä),  Kuhn tasoristeys Odotustasanteiden  kunnostus  K RHK  20 ______  

29  Taajama  Kt 67 X Jussilantie Väistötilan  rakentaminen  kantatielle  67 M Tieh  15 0,005 
1287 0,071 H 

m 
C) 

() 
a)  



TEUVA  
Li ikenneympäristön parantamistoimenpiteet,  vaihe  3 	 Lähde:  Kkysely, Ssuunnitema, M=maastokäynti  

t  Sijainti- Kohde Toimenpide Lähde  Tienpitäjä  Kustannus  HEVA- 
kartta  ________________________________________  1000€  vähenemä  

1  Taajama  Porvanntie  (pt 17183) x  Mikkiläntie  x  Pienen  kiertoliittymän  rakentaminen  K  Tieh /  250 0,081  
- _______ Hakalantie  (pt 17197)  ___________________________________________  kunta  
4d  Taajama  Kt 67 x  Mikkiläntie  X  Keitintehtaantie  Kevyen liikenteen  alikulun  rakentaminen  K  Tieh /  170 0,00:  

________ _________________________________________________ ___________________________________________________  kunta  
7a  Haja  Kt67  välillä  Riipin Vanhatie - Piikiläntie  (pt 17201),  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  Riipin  K  Tieh  120 0,001  

Äystä vanhatie (kk:n  puoleinen liittymä)  - Norintie  (pt 17214),  
pituus  n. 0,9 km. (ITS 2007-2010  (ehdolla olevat  

_______ _______________________________________________  hankkeet))  
•  Haja  Kt67  välillä  Riipin Vanhatie - Piikiläntie  (pt 17201),  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  Norintie  (p K  Tieh  980 0,004  

Äystö  17214),  Riippi - Komulantie, Äystö  
pituus  n. 4,5 km.  (TTS  2007-2010  (ehdolla olevat  

________ _________________________________________________  hankkeet))  

Haja  Kt 67,  Äystön  kylän kohta Kevyen liikenteen  alikulun  rakentaminen  K  Tieh  400 0,017  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  
Komulantie - Lehtimäentie,  pituus  n. 1,3 km  
Yksityistiejärjestelyt 

_______  (ITS 2007-2010  (ehdolla olevat hankkeet))  

•  Haja  Kt 67,  Äystön  kylän kohta  Väistötilan  rakentaminen  kantatielle  67  Komulantien  K  Tieh  15 0,003  
liittymään.  (ITS 2007-2010  (ehdolla olevat hankkeet)  

T  Haja  Luovantie  (pt 17079),  Lossanmäki  Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  Pohjoiskujan  K  Tieh  550 0,002  
- _______ _______________________________________________  liittymään saakka pituus  n. 2,5 km 
15  Haja  Jurvantie (mt  685),  Nonnkylän  kohta Kevyen liikenteen väylän rakentaminen,  n. 0,8 K  Tieh  100 0,001 
T  Haja  Horontie (mt  682)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  n. 2,1 km K  Tieh  290 0,001  

Th  Haja  Vaasantie (mt  682)  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  K  Tieh  48( 0,005  
Horontie (mt  682)  - Maankulmantie  (pt 17249),  pituus  n.  

_______ __________________________________________  3,8 km 
19b  Taajama  Tehtaantie  (pt 17125),  Sahan  tasoristeys Puolipuomilaitteiden asennus  K  RHK  100 0,005  

Haja  Hirsiahteentie  (pt 17157)  Korvenkylä, Risteyskulman suoristus  K  RHK  100  ______  
Simosen  tasoliittymä  

3555 0,129 

m 
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TEUVA,  TAAJAMA-ALUE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  

LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 

Liittymän  parantaminen  0  
Väistötilan  rakentaminen 

Näkemäraivaus 	A  

KEV.LIIK.  TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 

Suojatien rakentaminen 

Korotetun liittymän  rakentaminen 	0  
Suojatiesaarekkeert  rakentaminen 

Kevyen liikenteen väylä 	 — — —  

MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET 

Nopeusrajoituksen alentaminen 

Muu toimenpide 	0  
TOIMENPITEIDEN TOIMENPIDELUOKKA 

Vaihe  1 	0  
Vaihe  2 	•  
Vaihe  3 	• 



LuTE  6/3 (6/6) 	 Jv 	1  ALH f/AJ 

/ 	Ju 	 -; 	T' 	'% 

Ktnh1 	. 
TuPeflka: 	TtJ - 	tthinjg Thsv/ 

ri 	- 	 '  Kesti  

	

/  (*i  IA?1h 	(  fl 'U 	!Lkc 	 4 	/ 	/ 	aue 

/ - / 	T 	 ) 

	

.cj 	 \Th 	'  —AI  
- 	!1(IrJiu 71('I'V 	F c" 	e 	r 	/ 	'I  

	

Ru1npaa) 	
) 	1  \' 	.1  

, 	 U 	 . 	7 

7. 	
/syuanpa '1/ 	.. 

kn 	

/ 	
II 	•, 	 - 	.  

J / 	 !taP. 	HtrvQIanpaä ,J  I 	/ re?r  'a 	I 	 L,iomarpera 	
' ImàMi'" , 

\ 	r1 a'  . 	 2fJ.9vániou 

/ 	 a 	 T  _ 	•.Q  npa 

puxiP*U 	uk 	 . . 	
H  Teuva 	 - 	 Lehtnouo 	 a per 

3c 6 
	

'a r  

- 	---->T 	 ' 	 sanma 	 .AySt5 	Viflak 
-' 	- - 	

- 	a 	antaka 	 0 

I a 	 . 	 . 	 am 	wkatpu  
0 	; 	 / 	i  

flIoIüu 	 / 	 . 	 -, 

Lun 	
( 	

V1rsia 	
I 	 - 	0 

I 	 . NiemenI9kko 	 !'-F'au 	-- 	F 	.jO  Pa,, 	
Lvivkä7 	KU(UP4M  Myr  y 	-.  vi.— 	 5 	• 	L 	

JCkIU  UJ  Atit4liri5 
( 	 '-- 

kl 	 /S_ 	/ 
/ 	 t 	 ut  Ian  Starsinloukko 	 5 	 / 	 -. 	 . 	a  

/ 	Kaet.oukko 	
. / 	

( 	FIooniiInq 	 I  

	

Ke liLi 	tt  
C 	

Ja  ikela 	
Ylikyla  k 

	

- 

TEUVA,  HAJA-ASUTUSALUE  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

MUUT  PARANTAMISTOIMENPITEET 
LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 	KEV.LIIK.  TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 	Nopeusrajoituksen  alentaminen  
Liitt'män  parantaminen 	0 	Suojatien  rakentaminen 	 Muu toimenpide 	0  - - 
Väistötilan  rakentaminen 	 Korotetun Iiittymän  rakentaminen 	

TOIMENPITEIDEN  TOIMENPIDELUOKKA 
Näkemäraivaus 	A 	Suojatiesaarekkeen  rakentaminen 	 Vaihe  1  

Vaihe  2 	•  
Kevyen liikenteen väylä 	 Vaihe  3 	• 
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