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TIIVISTELMÄ 

Liikenneturvallisuussuunnitelma  on  tärkeä  osa  järjestelmällistä, kehittyvää 
liikenneturvallisuustyötä. Suunnitelmassa  on liikenneympäristöasioiden  li-
säksi hahmotettu toimintamalli eri hallintokunnissa toteutettavalle tiedotus-  ja 

 koulutus-  ja  valistus toiminnoille. Päävastuualueiden kautta kaikki kuntalaiset 
pyritään tavoittamaan  ja  saamaan liikenneturvallisuusajattelun  ja  valistuksen 
piiriin. Tavoitteena  on  myös aloittaa kuntaan perustettavan Ilikenneturvalli-
suusryhmän toiminta, joka laatu kunnan päävastuualueiden liikenneturvalli-
suustyön toimintaohjelman. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  selkeänä tavoitteena  on  liikenneturvalli-
suuden parantaminen  ja  turvattomuuden tunteen poistaminen liikenteessä  ja 

 liikkumisessa. Suunnitelmassa  on  erityisesti pyritty parantamaan kevyen 
liikenteen olosuhteita  ja  alentamaan ajonopeuksia taajamassa  ja kyläkes-
kuksissa.  Koulutuksella, tiedotuksella  ja  valistuksella lisätään riskien tunnis-
tamista liikenteessä  ja  niiden huomioon ottamista päivittäisessä liikkumises-
sa. 

' 	 Liikenneturvallisuuden nykytilaselvitys  on  tehty vuosina  1995-99  tapahtunei- 
den poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien perusteella. Kerimäen kun- 
nassa tapahtui tarkastelujakson aikana yhteensä  143  onnettomuutta eli kes - 

I 

	

	
kimäärin 29  onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksista kolme johti kuole- 
maan  ja  35  vammoihin.  

Suunnittelutyön aikana suoritettiin lomakkeellinen käyttäjäkysely, jolla pyrit-
tiin selvittämään tienkäyttäjien mielestä ongelmalliset kohteet. Vastauksia 
saatiin  275  kappaletta. Useimmin mainittuja kohteita olivat Koulutie, koulu-
keskuksen pysäköintialue  ja  valtatien  14  kevyen liikenteen olosuhteet. 

Liikenneonnettomuuksien, maastotarkastelujen  ja käyttäjäkyselyn  perus-
teella  on  määritelty ongelmakohteet, joihin  on  pyritty löytämään mandolli-
simman tehokkaat periaateratkaisut. Lähtökohtana  on  ollut selvittää pienet, 
nopeasti toteutettavissa olevat toimenpiteet sekä liikenneturvallisuutta pa-
rantavat  tie-  ja kaavatiehankkeet. 

Toteuttamisohjelmassa  on  esitetty toimenpiteiden kustannukset  ja  toteuttaja. 
Kustannukset ovat suuruusluokkaa ilmaisevia arvioita. Toteuttamisohjelman 
kustannukset ovat noin kolme miljoonaa euroa eli noin  18  miljoonaa mark-
kaa. 

Liikenneturvallisuuden kehitystä sekä liikenneympäristön  ja  -käyttäytymisen 
muuttumista tulee seurata jatkuvasti kunnan liikenneturvallisuusryhmässä. 
Ryhmään kuuluvat edustajat kunnan päävastuualueilta, Kaakkois-Suomen 
tiepiiristä sekä poliisista  ja Liikenneturvasta.  

Useat ehdotetut toimenpiteet edellyttävät jatkosuunnittelua.  Jos  kohde sijait-
see kaava-alueella, tulee suunnittelu aloittaa ajoissa, jotta kaavoitus ei ole 
toteuttamisen esteenä. Maankäytön suunnittelussa tulee aina ottaa huomi-
oon vaikutukset liikenteeseen. 

Liikenneturvallisuussuunnitelma  tulee uudistaa noin kymmenen vuoden ku-
luttua.  
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I  
ALKUSANAT  

Kerimäen kuntaan laadithin vuonna  1987 liikenneturvallisuussuunnitelma, 
 jota  on  toteutettu yli kymmenen vuoden aikana. Vuonna  2001 on  laadittu 

uusi liikenneturvallisuussuunnitelrna eli ns. toinen kierros.  

I 	 Vuonna  1987 laaditussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa  ehdotettiin toi- 
menpiteitä yli  50  kohteeseen. Suurin  osa  toimenpiteistä  on  toteutunut  ja osa 

 on  siirretty uuden liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamisohjelmaan.  

Liikenneonnettomuuksien määrä edellisen suunnitelman viiden vuoden  tar-
kastelujaksolla 1981-85  oli  40  onnettomuutta vuodessa. Uuden suunnitel-
man saman mittaisella jaksolla  1995-99  tapahtui  29  onnettomuutta vuodes-
sa. Henkilövahinko-onnettomuuksien osuus  on  vähentynyt puoleen edelli-
seen tarkastelujaksoon verrattuna. 

Taajamat ovat liikenneturvallisuuden ongelmakohteita,  sillä  niissä liikkuu 
paljon autoja, jalankulkijoita  ja  pyöräilijöitä usein hyvin monimutkaisessa lii-
kenneympäristössä. Liikenneturvallisuusongelma koskee erityisesti jalankul-
ku-  ja pyöräliikennettä.  Valtioneuvosto  on  tehnyt periaatepäätöksen tieUiken-
neturvallisuuden parantamisesta vuonna  1997,  jossa yhtenä painopisteenä 

 on  taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen. Päätöksen mukaan taa-
jamiin kehitetään porrastettu nopeusrajoitusjärjestelmä, jossa nopeusrajoitus 
määritetään kevyen liikenteen määrän  ja  ympäristön liikenneturvallisuuden 
perusteella 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteena  on  henkilövahinkoon johtanel
-den  onnettomuuksien vähentäminen  ja vakavuusasteen  pienentäminen lii-

kenteen määrän kasvusta huolimatta. Työn tavoitteena  on  ollut selvittää vaa-
ralliset kohteet kunnassa  ja  suunnitella toimenpiteet, joilla voidaan vähentää 
liikenneonnettomuuksien määrää. Erityisesti  on  haluttu turvata kevyen lii-
kenteen olosuhteet. 

Tehtävänä  on  ollut myös hahmottaa kunnan päävastuualueiden toimintamal
-ha hiikenneturvallisuustyössä.  Sitä  on  laadittu yhteistyössä Liikenneturvan 

Mikkelin aluetoimiston,  YS-Konsultit Oy:n  ja  Kerimäen kunnan päävastuu- 
alueiden vastuuhenkilöiden kanssa. 

Suunnitelman laatimista johtaneeseen työryhmään ovat kuuluneet: 

Kerimäen kunta Ari Pitkonen 	pj. 
Kerimäen kunta  Ulla ljäs  
Kerimäen kunta  Matti  Rautiainen 
Kerimäen kunta Jorma Mattinen 
Kerimäen kunta Jaakko Eerikäinen 
Kaakkois-Suomen tiepiiri Maire Karhu 
Kaakkois-Suomen tiepiiri Ossi Lavonen 
Kaakkois-Suomen tiepiiri Kari Kapanen 
Liikenneturva  Reijo Tarkiainen 
Savonlinnan kihlakunnan 
polilsilaitos  Mauri Nevalainen 

Suunnittelutyön  on  tehnyt  YS-Konsultit Oy. Suunnitelman ovat laatineet insi-
nööri Juha Hämäläinen  ja  insinööri Arja Pentinniemi, jotka ovat toimineet 
työryhmän sihteereinä. 
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I  TAUSTA  

Maankäyttö  ja  asutus 

Kerimäen kunta sijaitsee Itä-Suomen läänissä. Naapurikuntia ovat Savonlin-
na, Enonkoski, Savonranta, Kesälahti  ja  Punkaharju. Suunnittelualue käsit-
tää  koko  Kerimäen kunnan. Keskustaajama  on  kirkonkylä. 

Kerimäellä  on 6163  asukasta  (1.1.2001).  Väestön määrä  on  pienentynyt 
vuodesta  1994  lähtien  ja vähenevä  suuntaus näyttää jatkuvan. Vuodelle 

 2030  tilastokeskus ennustaa Kerimäellä olevan  5544  asukasta. 

Väestön ikärakenne vuonna  2000  ja  ennuste vuodelle  2010: 

v.2000 v.2010  
- 	0— 	6 496 430  
- 	7-14 683 520  
- 	15 —.64 3972 3650  
- 	65— 1056 1308  

yhteensä  6 208 5 908  

Palvelut ovat keskittyneet Kirkonkylän taajamaan. Siellä sijaitsee myös kun-
nan hallinnollinen keskus. Kunnan elinkeinorakenne oli vuonna  1999  seu-
raava: 
- alkutuotanto 	 19%  
-  teollisuus  ja  rakentaminen  23  % 
-  palvelut 	 58  %  

Kunnan elinkeinorakenteessa alkutuotannon työpaikat vähenevät. Teollisuu-
den  ja  palvelujen aloilla odotetaan kasvua. 

Kunnan  pinta -ala  on 875  km2 ,  josta vettä  on 281  km 2 .  Kunnan asukastiheys 
 on 10,4  asukasta/maa-km 2 . 

I 	
Liikenneverkko 

Liikenneverkon  rungon muodostavat: 
- 	Juva-Parikkala valtatie  14 

I - 	Kerimäki-Kitee kantatie  71  

Vuonna  1999  liikennemäärä  valtatiellä  14  oli  2 500  -  5 800  ajoneuvoa vuo -

I 	 rokaudessa. Kantatiellä  71  oli liikennettä  1 850  -  3 200  ajoneuvoa vuoro- 
kaudessa. Yleiset tiet  ja  niiden liikennemäärät  on  esitetty kuvassa  1. 

I 	 Yleisten teiden verkkoa täydentävät kadut sekä yksityiset tiet. Vilkkaimpia 
katuja ovat Puruvedentie, Koulutie  ja  Pappilantie. Katujen liikennemääristä ei 
ole käytettävissä laskennallista tietoa.  

I Kunnan eteläosassa sijaitsee Parikkala - Savonlinna rautatie. Kerimäellä  on 
 neljä tasoristeystä, joista yksi sijaitsee yleisellä tiellä. Rautatiellä kulkee kes-

kimäärin kandeksan junaa vuorokaudessa. 
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2  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

 2.1  Liikenneonnettomuudet 

Kerimäen kunnan alueella tapahtui vuosina  1995  -  99  yhteensä  143  poliisin 
tietoon tutlutta onnettomuutta eli keskimäärin  29  onnettomuutta vuodessa. 
Onnettomuuksista  137  tapahtui yleisillä teillä  ja  kuusi kaduilla  tai  yksityisalu-
eilla.  Onnettomuuksien tapahtumapaikat  on  esitetty kuvissa  6  ja  7.  

Onnettomuuksista  3  johti kuolemaan  ja  35  vammoihin. Niissä kuoli  3  ja  louk-
kaantui  52  henkilöä. 

Valtatiellä  14  tapahtui  26  onnettomuutta  ja  niistä  5  johti henkilövahinkoon. 
Kantatiellä  71  tapahtui  52  onnettomuutta, joista  17  johti henkilövahinkoon. 

Tarkastelujaksolla  onnettomuuksien määrä vuosittain  on  ollut kasvava. Kui-
tenkaan henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ei ole noussut. 

Vuosina  1995  -  99  tapahtuneiden onnettomuuksien määrät tieverkolla  on 
 esitetty seuraavassa taulukossa: 

kuolemaan vammoihin omaisuus- onnetto- 
johtaneita johtaneita vahinkoihin muuksia 
onnetto- onnetto-  johtaneita yhteensä 
muuksia muuksia  onnettomuuksia 

vtl4  0 5 21 26  
kt7l  3 14 35 52  
mt471  0 1 4 5  
mt474  0 1 10 11  
mt4712  0 0 4 4  
mt4731  0 2 0 2  
mt4794  0 3 6 9  
paikallistiet  0 8 20 28  
kadut  ja  yks.alueet  0 1 5 6  
yhteensä  3 35 105 143  

Suunnittelutyön aikana valmistui tilasto vuoden  2000  liikenneonnettomuuk-
sista. Yleisillä teillä tapahtui  30  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta 
vuonna  2000.  Niistä neljä johti vammoihin, kuolemaan johtaneita onnetto-
muuksia ei ollut.  
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On 	isuusvahinkojh,n  johtaneet  onneftomuudet •  Vammoihin johtaneet onnettomuudet  • Kuo'emaan  johtaneet onnettomuudet  

45  -  
40 

35 

30 

25  

20  

-  
- 

_______________________  

V. 1995 	v. 1996 	v. 1997 	v 1998 	v. 1999  

Kuva  2:  Kerimäen kunnan alueella polIIsin tietoon tulleet liikenneonnetto-
muudet vakavuusasteittain vuosina  1995-99  

Kuva  3:  Liikenneonnettomuuksien kuukausivaihtelu vuosina  1995 - 99 
 Kerimäen kunnan alueella 

Onnettomuuksien  kasaumapisteet,  joissa  on  tapahtunut  tarkastelujakson 
 aikana lyhyellä matkalla useita onnettomuuksia  on  esitetty seuraavassa 

taulukossa: 

Kohde 	 henkilöva- 	omaisuusva- 
hinkoon joh- hinkoon  joh-
taneet  onnet- taneet onnet- 
muudet muudet 

kpl 	kpl  
Valtatien  l4ja Ruokojärventien (mt4731)  liittymä 	1 	5  
Kantatie  71  Kerimaan liittymän  kohdalla 	 4  
Kantatie  71  Kirkonkylän eteläisen  liittymän  kohdalla 	3 	2  
Kantatien  71  ja  Yläkuonantien  (pt 15392)  liittymä 	2 	3  
Kantatien  71  ja  Savonrannantien (mt  474)  liittymä 	1 	3  
Kerimäentien  ja  Ruokolandentien  liittymä 	 2 	1  
Kerimäentie Tepontien  ja  Puruvedentien  välillä 	3 	4  
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Yleisin onnettomuustyyppi yleisillä teillä oli eläinonnettomuudet, joita tapah-
tui  37  %  onnettomuuksista. Yksittäisonnettomuuksien osuus oli  25  %. 

Henkilövahinko-onnettomuuksien yleisimmät onnettomuustyypit yleisillä tiellä 
olivat yksittäisonnettomuus  (30  %), kääntymisonnettomuus  (16  %).  

Onnettomuus tapahtui yleisillä teillä useimmin  marras-tammikuussa. Yleisin 
onnettomuuden tapahtumispäivä oli perjantai  ja  kellonaika  16-17.  

Muu  

Ytis 

Häin /  
37  %(  

10%  

Ohitus  
2%  vytliik 	

Risteämis  6% 	ohtaamis 	10%  
Peräänajo  4  %  

2%  

Kuva  4:  Kaikkien onnettomuuksien onnettomuustyyppien jakautuminen 
yleisilä teillä vuosina  1995— 99  Kerimäen kunnan alueella 

Muu 

Eläin 

Kuva  5:  Henkilö vahinko-onnettomuuksien onnettomuustyyppien jakautu-
minen yleisillä teillä vuosina  1995  —  99  Kerimäen kunnan alueella 
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Jalankulkija-,polkupyörä -tai  
mopo-onnettomuus  

Eläinonnettomuus 

Yksittäisonnettomuus 

 Muu onnettomuus  

Kuva  6:  Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet 
kirkonkylän taajamassa  v. 1995-1999  
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2.2  Käyttäjäkysely  

Suunnittelutyön aikana suoritettiin lomakkeellinen käyttäjäkysely, jolla pyrit- 
tiin selvittämään tienkäyttäjien mielestä ongelmalliset kohteet. Kyselylomak- 
keita  lähetettiin  mm.  kouluille, yksityisteiden hoitokunnille  ja kylätoimikunnil-

' 	 le.  Lomakkeita oli myös saatavilla kunnanvirastolta  ja kirjastolta.  Vastauksia 
saatiin  275  kpl.  

Useimmin mainittuja kohteita olivat: 

Kohde 	 Mainintojen 

lukumäärä  
Valtatie  14  
Valtatien kevyen liikenteen olosuhteet heikot  15  
Kantatie  71 

Tien 
 kevyen liikenteen olosuhteet heikot välillä vtl  4-kirkonkylä  9  

Kevyen liikenteen väylä tulisi rakentaa kirkonkylän kohdalle  4 
Mt 4712,  Alakuonantie, Kuokkalantie  
Tie  huonokuntoinen, tulisi päällystää, nopeusrajoitusta tulisi alentaa  7 
Mt 4731,  Ruokojärventie, Louhentie  
Tien  kevyen liikenteen olosuhteet heikot  8 
Mt 4794,  Ruokolandentie  
Tie on  kapea  ja  mutkainen  8  
Tiellä ei ole kevyen liikenteen väylää eikä linja-autopysäkkejä  5 
Mt  4794/pt  15371,  Kerimäentie/Punkaharjuntie/Puruvedentie  
Liittymässä  on  näkemäesteitä,  nopeudet ovat liian suuria, 
tien ylitys vaarallista  8 
Pt 15371,  Kerimäentie 

Kerimäentien 
 ja Puruvedentien  liittymä  9  

Kerimäentien  ja Koulutien  liittymä  11  
Kerimäentien  ja Hälväntien  liittymässä näkemäesteitä  7  
Kerimäentien, Yhtymäntien  ja Urheilukujan  liittymä  6  
Multamäentien  liittymä jyrkkä, usein liukas  8 
Pt 15374,  Kumpurannantie  
Tie  huonokuntoinen, kapea, tulisi päällystää  9  
Kaavatiet,  puistot, pihat, kirkonkylä 
Puruvedentien  ja Koulutien  liittymä  6  
Koulutien  ja Pappilantien  liittymä  15  
Koulutien  kevyen liikenteen olosuhteet  25  
Väistämisvelvollisuudet (liittyville  teille kolmiot), 
(Pappilantie, Koulutie)  
Kirkonkylän koulukeskuksen pysäköintialue  ja  pihan 

9  

liikennejärjestelyt  17  
Kirkonkylän koulunkeskuksen piha-alueiden liukkaus  8  
Muita liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita 
Näkemäesteet  liittymissä  6  
Kevyen liikenteen teiden talvikunnossapito  5  
Teiden auraus  ja  liukkauden torjunta  19  

LI 
	

Vastausten kohdeluettelo  on  liitteenä  2. 

I  
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2.3  Olosuhdetarkastelu  ja  nopeusmittaus  

Valtioneuvosto  on  tehnyt periaatepäätöksen  tieliikenneturvallisuuden  pa-
rantamisesta vuonna  1997.  Päätöksen mukaan taajamiin kehitetään por-
rastettu  nopeusrajoitusjärjestelmä,  jossa nopeusrajoitus  määritetään  kevyen 
liikenteen määrän  ja  ympäristön liikenneturvallisuuden perusteella. Erityisesti 
taajamien hallinnollisissa  ja  kaupallisissa  keskustoissa  sekä asuntoalueilla 
suositetaan  alle  50 km/h  nopeusrajoituksia, joita tuetaan tarvittaessa  raken-
teellisin  keinoin. Ainoastaan kevyen liikenteen  järjestelyiltään  turvallisilla 

 pääkaduilla  ja  -väylillä käytetään  50 - 60 km/h  nopeusrajoituksia. Taajamien 
nopeusrajoitusten suunnittelusta  on  laadittu ohje  TIEL  2130017.  

Suunnittelutyön aikana tehtiin useita  maastokäyntejä,  joilla  tutustuttlin  liken-
neympäristön  kohteisiin  ja  pohdittiin parannusehdotuksia.  

Ajonopeuksia  mitattiin kesäkuun lopussa vuonna  2001 kantatiellä 71, Ruo-
kolandentiellä, Louhentiellä, Ruokojärventiellä, Hälväntiellä, Kerimäentiellä  ja 
Lemmenmäentiellä.  Suurimmat nopeusrajoitusten ylitykset mitattiin  Hälvän

-tiellä,  Kerimäentiellä, Ruokolandentiellä, Ruokojärventiellä  ja Louhentieltä. 

Nopeusmittausten  tuloksia  on  esitetty kuvissa  8 - 17  

Kuva  8: 	Nopeusmittaus kantatiellä  71  kirkonkylän liittymän kohdalla 
Joensuun suuntaan. Nopeusrajoitus kohteessa  on 80 km/h.  Mi-
tattujen nopeuksien kesk/arvo  on 81,2 km/h. 

lo 

CS 
 ., 	6  

•' 	0 
40 	 50 	 60 	 70 	 80  

nopeus  km/h 	 - 	_________  

Kuva  9: 	Nopeusmittaus Ruokolandentiellä (mt  4794)  Punkaharjun suun- 
taan. Nopeusrajoitus kohteessa  on 60 km/h.  Mitattujen  no peak- 
s/en kesk/arvo  on 60,0 km/h. 

90  
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Kuva  10:  Nopeusmittaus Louhentiellä (mt  4731)  kaupan kohdalla Makko
-Ian  suuntaan. Nope usrajoitus kohteessa  on 50 km/h.  Mit  attujen 

nopeuksien kesk/arvo  on 60,7 km/h. 

I'-) 
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0 

.2, o 
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nopeus  knifh  

Kuva  11:  Nopeusmittaus Ruokojärventiellä (mt  4731)  kalkkitehtaan liitty
-män  eteläpuolella Savonlinnan suuntaan. Nopeusrajoitus koh-

teessa  on 60 km/h.  Mit  attujen nopeuksien  keskiarvo  on 67,0 
km/h. 

40 	 50 	 60 	 70 	 80 	 90  

nopeus  knh  

Kuva  12.  Nopeusmittaus Hälvä nt/ella  (pt 15370)  uimarannan liittymän 
 kohdalla kirkonkylän suuntaan. Nopeusrajoitus kohteessa  on 60 

km/h.  Mitattujen nopeuks/en kesk/arvo  on 56,7 km/h. 
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Kuva  13:  Nopeusmittaus Hälväntiellä  (pt 15370)  paloaseman kohdalla 
Hälvänsaaren suuntaan. Nopeusrajoitus kohteessa  on 50 km/h. 

 Mitattujen nopeuksien kesk/arvo  on 47,8 km/h.  
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Kuva  14:  Nopeusmittaus Kerimäentiellä (pI  15371)  Takapolun liittymän 
 kohdalla kirkon suuntaan. Nopeusrajoitus kohteessa  on 50 km/h. 

 Mitattujen nopeuksien  keskiarvo  on 57, 1 km/h. 

20  - 

 16 

12 

.2. 0 
30 	40 	50 	60 	70  

nopeus  krn(h  

Kuva  15:  Nopeusmittaus Kerimäentiellä  (pt 15371)  kirjaston kohdalla Vir-
tanotkon suuntaan. Nopeusrajoitus kohteessa  on 50 km/h.  Mi-
tattujen nopeuksien keskiatvo  on 46,9 km/h. 

E 24 
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Kuva  16:  Nopeusmittaus Kerimäentiellä  (pt 15371)  Tepontien liittymän 
 kohdalla Savonlinnan suuntaan, Nopeusrajoitus kohteessa  on 60 

km/h.  Mitattujen nopeuksien  keskiarvo  on 62, 1 km/h. 

10 	'---- .-. ----..---- ..--.-------- ----..--- 
8 	 --_________ 

w _____________________________ 	___________________  

I
50 	60 	70 

	

80 

nope  us  knh  

Kuva  17:  Nopeusmittaus Lemmenmäentiellä  keskustan suuntaan. Nope-
usrajoitus kohteessa  on 50 km/h.  Mitattujen nopeuksien kesk/ar-
vo  on 34,5 km/h. 
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1 
3  AIKAISEMMIN LAADITUN LIIKENNETURVALLISUUS -

I 	 SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 

Edellisessä vuonna  1987  valmistuneessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa  

I 	 esitettiin toimenpideohjelma. jossa oli parannusehdotuksia  50  kohteeseen. 
Toimenpiteistä  on  suurin  osa  toteutunut.  

I 	 Liikenneturvallisuus  on  parantunut edellisen suunnitelman tarkastelujaksosta 
tämän suunnitelman tarkastelujaksoon siten, että onnettomuusmäärä kun-
nan alueella  on  pienentynyt noin neljänneksen  (40  onnettomuudesta  29 on- 

I nettomuuteen  vuodessa). 

Valtatien  14  onnettomuusmäärä  on  noussut, henkilövahinko-onnettomuudet  

I  ovat valtatiellä kuitenkin vähentyneet. Kantatien  71  onnettomuusmäärä  on 
 vähentynyt, samoin muiden maanteiden  ja  paikallisteiden.  Yleisillä teillä 

henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus  on  pienentynyt.  

I Katujen sekä yksityisten teiden  ja  alueiden onnettomuusmäärä  on  vähenty-
nyt.  

I 	 Vuosina  1981  —  85  yleisin onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus, joi- 
den osuus oli  33  %.  Vuosina  1995  —  99  yksittäisonnettomuuksien  osuus oli 

 25  %,  kun yleisin onnettomuustyyppi oli eläinonnettomuudet,  37  %. 

Liikennemäärä  on  valtatiellä  14  kasvanut  1,1 -kertaiseksi  ja  kantatien  71  lii-
kennemäärä  1,2  —  1 ,35 -kertaiseksi.  Katujen liikennemäärän kasvusta ei ole 
käytettävissä tietoja.  

o  Omaisuusvahinkoon  johtaneet onnettomuudet - 

• Henkilävahinkoon johtaneet onnettomuudet -  
70  
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kuva  18: 	Liikenneonnettomuudet  v. 1981— 1985  ja  1995-99  
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4  TAVO!TTEET  

4.1  Tavoitteet 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteena  on  liikenneonnettomuuksien 
määrän vähentäminen liikenteen kasvusta huolimatta. Erityisesti pyritään 
parantamaan kevyen liikenteen olosuhteita  ja  alentamaan ajonopeuksia 
taajamassa  ja kyläkeskuksissa.  

Tavoitteena  on  myös aloittaa kuntaan perustettavan liikenneturvallisuusryh
-män  toiminta  ja  laatia kunnan päävastuualueiden liikenneturvallisuustyön 

toimintamalli, Päävastuualueiden kautta pyritään tavoittamaan kaikki kunta-
laiset. Koulutuksella, tiedotuksella  ja  valistuksella pyritään lisäämään riskien 
tunnistamista liikenteessä  ja  niiden huomioon ottamista päivittäisessä uk-
kumisessa. 

Suunnitelmassa pyritään löytämään liikenneympäristöön kohdistuvat, turval-
lisuutta parantavat toimenpiteet  ja  määrittelemään toteuttamisen ajoitus  ja 

 vastuu.  

4.2  Parantamissuunnittelun  lähtökohdat 

Koulutus-, tiedotus-  ja valistustyön  lähtökohtina  on:  

luoda Kerimäen kunnan päävastuualueiden liikenneturvallisuustyön toi-
mintamalli 
luoda alustava raamitus yksityiskohtaisemmalle toimintasuunnitelmalle 
liikenneturvallisuustyön sisällyttäminen päävastuualueiden jokapäiväl

-seen  toimintaan 

Liikenneympäristöön  kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelun lähtökohtana 
 on  selvittää: 

pienet, nopeasti toteutettavat parantamistoimenpiteet 
liikenneturvallisuutta parantavat  tie-  ja kaavatiehankkeet  

Kohteiden suunnittelussa tulee tähdätä turvalliseen  ja miellyttävään kokonal-
suuteen.  Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen lisää erityisryhmien, 
kuten  lasten,  koululaisten  ja  iäkkäiden liikenneturvallisuutta. 

Valtatien  14  parantamisesta välillä Lähteelä - Herttuala  on  tehty kehittämis-
selvitys  ja tiesuunnitelmia  laaditaan parhaillaan osasta  ko.  väliä. Kerimäen 
kunnan osayleiskaavassa  on  varauduttu valtatiellä  14 Anttolan  risteyksessä 
Silvolantien (mt  441 3)  ja Ruokojärventien (mt  4731) liittymien  siirtoon.  

I  



I 
I 	 Kerimäki 	 21  

Liikenneturvallisuussuunnitelma  2001 

5  KOULUTUKSEN, VALISTUKSEN  JA  TIEDOTUKSEN  

I 	
KEHITTÄMINEN  

5.1  Yhteistyön järjestäminen  

I Liikenneturvallisuussuunnitelma,  jossa teknisten liikenneympäristöasioiden 
lisäksi käsitellään myös eri hallintokunnissa toteutettavia tiedotus-  ja  koulu- 

I 	
tushankkeita,  on  tärkeä  osa  järjestelmällistä, kehittyvää liikenneturvallisuus- 
työtä. Ratkaisevaa liikenneturvallisuustyön kannalta  on se,  miten turvalli- 
suusasiat  saadaan luontevaksi osaksi eri työyksiköiden palvelutarjontaa. 
Kysymys ei ole yleensä suuresta rahallisesta lisäpanoksesta vaan laajentu -

I 	 neen turvallisuustyön yhteistyöideoista  ja  niiden toteuttamisesta. Kyseessä  
on  pitkäjänteisen toiminnan suunnittelu.  

I 	 Eri hallinnonaloilta tapahtuvalla turvallisuustiedon jakamisella (tiedotus, 
koulutus. opastus, neuvonta)  on  paremmat mandollisuudet tavoittaa kaikki 
ikäryhmät katkottoman, elinikälsen turvallisuuskasvatuksen piiriin.  Se on 

I 

	

	

mandollista myös entistä paremmin kuntalaisten aloitteellisuuden, esimer- 
kiksi erilaisten kansalaisjärjestöjen  ja  kylätoimikuntien  kautta.  

I 	
Työn toteuttamista varten Kerimäen kuntaan nimetään liikenneturvallisuus- 
ryhmä, joka muodostuu eri hallinnonaloilta nimetyistä vastuuhenkilöistä. 
Ryhmä kokoontuu vuosittain. Ryhmän vetovastuu vaihtuisi joka toinen vuosi 
hallintokunnalta toiselle, jolloin vetäjä myös vaihtuisi. Tällöin eri hallinto- 

I kuntien painopistealueet voisivat olla voimakkaammin myös esillä. 

Liikenneturvallisuusryhmän  tehtävänä  on  eri hallintokuntien työn koordinoin-
ti, ideoiden välittäminen, suunnitelmien valmistelu  ja  käytännön työn tukemi-
nen koulutus, valistus  ja  tiedotustyössä.  Tarpeen mukaan, esimerkiksi joka 
toinen  tai  kolmas  vuosi työskentelyyn kutsutaan poliisi, tiehallinto, lääninhal - 

I 

	

	
litus, Liikenneturva ym.  Tällöin pidetään ns. laajennettu liikenneturvallisuus- 
ryhmän kokous.  

l 	

Laajennetussa liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa hyödynnetään te- 
hokkaasti kunnan ulkopuolisten vastuutahojen asiantuntijaverkostoa (poliisi, 
tiehallinto, Liikenneturva). Kokouksessa käsitellään  mm.  liikenneturvallisuus - 

I 
 tilanteen yleinen kehitys. valtakunnalliset liikenneturvallisuustavoitteet  ja  oh-

jelmat sekä yleisten teiden liikenneympäristöön kohdistuneiden ohjelmien 
toteutuminen  ja  tarkistetaan  lista  tulevien vuosien osalle.  

I 	 Avoin  ja  julkinen keskustelu tavoitteista  ja  keinoista  on  hyvin tarpeellinen.  Se  
takaa Kerimäen kuntalaisille hyvät vaikutusmandollisuudet turvallisen ympä-
ristön suunnitteluun  ja  sitä koskevaan päätöksentekoon.  

1 
5.2  Toimenpiteiden  ja  tavoitteiden seuranta  

Kerimäen liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu vuosittain  ja  laatu suunnitel-
mat, ns. toimenpidelistat, joissa  on  valittu tiedotuksen  ja  koulutuksen seu-
raavan vuoden painopistealueet  ja  hahmoteltu tulevien vuosien toiminta. 
Hankkeita arvioidaan viimeistään seuraavan vuoden turvallisuusryhmän ko-
kouksessa  ja  tehdään tarvittavat muutokset sekä laaditaan uuden kauden 

1 
	 toimenpidelistat  ja  hahmotukset  tuleville vuosille. 
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Laajennettu liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu  2-3  vuoden välein. Yleisten 
teiden liikenneympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden arviointi tapahtuu 
laajennetussa liikenneturvallisuusryhmässä. 

Arvioidaan edellisen vuoden toimintasuunnitelma  ja  tarkiste-
taan toimenpidelista. 

Laaditaan uusi toimenpidelista  ja  hahmotellaan seuraavien 
vuosien ohjelma.  

5.3  Seurattavat  asiat 

Seurattavat  asiat  

YLE1SoN 
 OSA  S  ro 

Kuva  19: 	Liikenneturvallisuustyössä seurattavat  asiat  
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5.4  Onnettomuuksien seuranta  

I 	 Onnettomuusseurannan  tiedot perustuvat poliisin tietoon  tulleisiln  ja  rapor- 
toimiin onnettomuuksiin.  Tiehallinto  tarkistaa  ja  täydentää yleisillä teillä ta- 
pahtuneiden onnettomuuksien tiedot  ja  vie  nämä omaan yleisiä teitä koske- 

I  vaan  rekisteriinsä.  Kerimäen kunta huolehtii muulla  liikenneverkolla  tapahtu-
neiden liikenneonnettomuuksien tietojen tarkistamisesta  ja  järjestelmällisestä 
tilastoinnista. 

Kuntakohtaista liikenneturvallisuustilannetta  ja sen  kehittymistä voi tarvitta-
essa arvioida vakuutusyhtiöiden  liikennevahinkotilaston  avulla.  

5.5  Liikenneturvallisuustyön painopisteet  

Kerimäen  liikenneturvallisuustyön  nykytilaa  ja  ongelma-alueita käsiteltiin 
kandessa  ns. hallintokuntaistunnossa,  jossa mielipiteiden  ja  kokemusten 
valossa arvioitiin suunnitelmallisen työn tarvetta  ja  turvallisuustyön  tiedotta-
misen  ja  kouluttamisen kohteita.  Kunnanhallinnosta  olivat edustettuina seu-
raavat hallinnon alat: tekninen toimi, koulutoimi, vapaa-ajan toimi, sosiaali-
toimi  ja  muut edustajat kunnasta: Kerimäen  vammaisneuvosto, Anttolan 

 seudun  kylätoimikunta,  Kaakkois-Savon  terveyskeskus,  Sotainvalidien  veI-
jesliiton  Kerimäen osasto  ,  Autoliiton  tietopalvelu,  Kerimäen  Autokoulu  ja 

 Linja-autoliike  S  Kosonen  Oy. Ulkopuolisten  päävastuutahojen  edustajia oli 
 Liikenneturvasta,  poliisista,  lääninhallinnosta  ja  tiehallinnosta.  

Haastattelujen  ja  hallintokuntaistuntojen  perusteella  parin  lähivuoden  liiken-
neturvallisuustyön painopisteet  olisivat: 

Kevyt liikenne 
Autoilijat 
Koululaiset  ja  koululaiskuljetukset  
Alkoholi  ja  huumeet liikenteessä 
Nuoret  ja  liikenne  
Turvavälineiden  ja  -varusteiden  ja  apuvälineiden  käyttö 
Tiedottaminen 

Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen ongelmina  on  koettu sääntöjen noudattamatta jättäminen. 
Väyliä  on  toivottu tietyin paikoin lisää. Kevyen liikenteen väylillä vuoden ai-
kojen mukaan ongelmat saattavat koskettaa eri  tienkäyttäjäryhmiä.  Lasten- 
vaunujen,  pyörätuolien  ja  muiden  apuvälineiden  käyttäjien mielipiteitä tulee 
koota säännöllisesti, jotta väylien tekninen kunto  ja  toimenpiteiden ajoitus 
olisi  paras  mandollinen. Väylien kuntoa, tilaa  ja  kehittämistarvetta  tulee arvi-
oida ainakin kerran vuodessa. Eräs mandollisuus  on  keväisin järjestettävä 

 slisteys-  ja  turvallisuuskatselmus  kunnan alueella  ja  tieverkolla.  Tietojen  ke-
ruutyössä  voidaan käyttää apuna myös kuntalaisten aktiivisuutta.  

Auto  il  ijat  

Keskustan  kiertoliittymässä ljikkumisessa  on  koettu ongelmia niin kevyen 
liikenteen kuin  autoilijoidenkin  keskuudessa. Autoilijoiden  ja  kevyen liiken-
teen vuorovaikutusta eri  liikennetilanteissa  tulee selvittää  tiedotuksella  ja 

 opastuksella.  Merkinantoihin,  mm.  vilkun käyttökulttuuriin,  tulee kiinnittää 
huomiota.  



24 
	

Kerimäki 
Liikenrieturvallisuussuunnitelma  2001 

	 I  
Kuljetukset  

Koulukuljetukset  ovat merkittävä  osa  monen oppilaan koulumatkaa. Kulje-
tusten turvallisuutta tulee korostaa palveluja pyydettäessä  jo tarjousvaihees-
sa. Koulukyydeissä  kuljettajan pitää olla hyvänä esimerkkinä oppilaille. Kul-
jetusten pelisäännöt tulee sopia etukäteen. Turvavöiden käyttö  on  joustavan 

 ja  turvallisen kuljetuksen varmistamista, samoin oppilaiden hyvä käytös ajo-
neuvoissa. Kuljetustenantajien opastus  ja perehdyttäminen sisällytetään 

 kunnan tarjouspyyntöihin. 

Alkoholi  ja  liikenne  

Rattijuopumus  on  paheksuttava  haitta liikenteessä. Yleisen paheksunnan 
lisääminen  on  ehdottoman tärkeä toimenpide niin  nuorten  kuin aikuisväestön 
keskuudessa. Alkoholia  ja  muita päihteitä koskeva valistus  on  keskeinen  osa 

 mm.  nuorten terveyskasvatusta.  

Nuoret  ja  liikenne  

Nuorten  autoilijoiden valistamisessa olennaista  on  toiminnan suuntaaminen 
vähemmän häiriötä aiheuttaviin toimintoihin.  Nuorten  valistamisessa teemoja 
voisivat olla: väärän liikennekäyttäytymisen yleinen paheksuminen  ja sen 

 korostaminen, ehjänä perille, huolehdi kaverin turvallisuudesta, olet vastuus-
sa myös kavereistasi liikenteessä ym.. 

Turvavälineiden  käyttö  

Turvavälineiden  käyttö maanteillä liikuttaessa  on  ilmeisesti kohtuullisella 
käyttöasteella. Pyöräilykypärien  ja heijastimien  käyttöä voidaan lisätä. Tur-
vavöiden  ja turvalaitteiden  käytön opastusta  ja  neuvontaa voidaan toteuttaa 
yhteistyössä terveystoimen kanssa. 

Tiedottaminen 

Luodaan säännöllinen tiedottamiskäytäntö liikenneturvallisuusasioista: 
- 	kuntatiedote 
- 	työpaikkojen ilmoitustaulut 
- 	paikallislehti 
- 	sisäinen tiedottaminen 
- autokoulu  ja  muu täsmätiedottaminen 

Päävastuualueiden  runko-ohjelman malli, mandolliset painopistealueet  ja 
liikenneturvallisuustyön toimintalista  on  esitetty kohdassa  5.9. 

5.6  Liikenneturvallisuusvalistuksen  käynnistäminen  

Liikenneturvallisuusryhmän  työ, hallintokuntatyöskentely käynnistetään lii-
kenneturvallisuuskokouksella. Ensimmäisen kauden, - kausi kaksi vuotta - 
vetovastuu olisi teknisellä toimella. Ensimmäisen vuoden teemana voisi olla 
esimerkiksi: 
- 	Kohteliaasti  kaiken  ikää 
- 	Autoilija vaihda kohteliaisuuteen 
- 	Kelit  vaihtuvat, entä ajotavat  

I 
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Toiminnan sisältäesimerkkejä  

I 	 Pidetään keväisin (syksyisin) turvallisuus-  ja ympäristökatselmus,  jossa ym- 
päristöihmisten  lisäksi  on liikenneturvallisuusryhmän  edustajat  ja vammais- 
järjestöjen edustajia. Ympäristökatselmuksessa inventoidaan liikenneympä- 

' 

	

	 ristön siisteyden  lisäksi turvallisuus, raittien kunto  ja  niiden toimivuus / puut- 
teet, liittymät, paikoitusalueet, näkemät yms.  

I 	 Tehdään liikuntarajoitteisten kulkureittikartoitus. Kuljetaan määrätyt reitit 
keskusta-alueella niillä varusteilla  ja  laitteilla, joita liikuntarajoitteinen kulkija 
tarvitsee palvelunsa saamiseksi  I  hakemiseksi.  Kirjataan puutteet, tehdään  

I 	 silmämääräisiä  havaintoja  ja  arvioita esille tulleista ongelmista  ja  tilanteista. 
Reittikartoitus  aloitettaisiin reitille linja-autoasema - keskustan asiointipis - 
teet.  Kouluissa oppilaat voisivat tehdä ryhmätyönä esim. koulun lähialueelta  

I vastaavan kartoituksen. Kartoitus tulisi tehdä kesä-  ja talviolosuhteissa.  

Kehitetään palkitsem istapahtuma "Kerimäkeläinen nuori liikenteessä". Tar- 
koituksena  on  luoda järjestelmä, jolla palkitaan kerimäkeläinen nuori liikkuja,  

I  joka oikealla liikennekäyttäytymisellään  on  esimerkkinä muille liikkujille  tai 
 muutoin edesauttaa liikenneturvallisuutta  tai liikenneturvallisuustyötä  paikka-

kunnalla.  

I 
I 	 Laaditaan tavoiteohjelma "iäkkäiden henkilöiden itsenäinen selviytyminen 

liikenteessä  ja  liikkumisen tukeminen".  

1 	 5.7  Oppaatja  ohjeet  

I 	
Liikenneministeriön, tiehallinnon, Liikenneturvan  ja Kuntaliiton  yhteistyönä  on  
ilmestynyt kuntien liikenneturvallisuustyötä käsittelevä "Opas kuntien liiken- 
neturvallisuustyöhön".  Se on  luettavissa  ja tulostettavissa  myös internetin 
kautta osoitteessa www.tiikenneturva.fi . Opas tarjoaa kunnan henkilöstölle  ja  

I 

	

	
luottamushenkilöille tietoa liikenneturvallisuustyön muodoista  ja  mandolli- 
suuksista.  

I 	 Tiehallinto on  julkaissut ohjeen "Yksityisten teiden kunnossapito" TIEL  
2230053,  joka  on  tarkoitettu ensisijaisesti tiekunnille  ja  kunnille sekä kun- 
nossapitotöitä tekeville yrityksille. Varsinaisen kunnossapidon lisäksi ohjees - 

I 

	

	
sa  käsitellään myös kunnossapidon suunnittelua sekä tiekunnan toimivaltaa 

 ja  vastuuta.  

I 	 Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön 
Julkaissut : Liikenneministeriö, Tielaitos (nyk. Tiehallinto), Kuntaliito  ja Lii-
kenneturva.  

I Esimerkkejä nettisivuista: 
wwwliikenneturva.fi/suomi/turvatieto/MooilijaJMoposaannot.htm 
www.liikenneturva.filsuomilkoulutusjaliikennekasvatusltyokalupakki/liikennekasv/  

I 
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Li 
5.8 Ideakori 

Liikenneturvallisuusryhmä  voi kehitellä  ideakoriin  erilaisia malleja, joita voi 
poimia toimintaa suunniteltaessa  ja  asioiden valmistelussa.  

Erityis  ryhmät  
Ikääntyneiden  ja  liikuntarajoitteisten  liikkumisen turvaaminen. 

Turvallisuus  ja  ympäristökatselmus  
Suoritetaan keväisin  ja  syksyisin. Mukana  vammaisneuvosto. 

Vaaranpaikkakartoitus  
Kartoitetaan  vaaranpaikat esim.  heikomman osapuolen mukaan. 
Tehdään  vaaranpaikkojen  kartoitus kouluissa (oppilaat)  

Kulkureittikartoitus  
Kuljetaan reitti läpi, niillä  varusteilla,  joita kulkija tarvitsee. 
Tehdään arviot  ja  kirjataan 

Turvallisuuden tukeminen  
-  haastattelun keinoin  
-  millä  välineillä  ja  miten  
-  tarvitaanko saattaja  
- pelottaako -  tarvitaanko muuta apua 

Toiminnan arviointi  
-  mitkä teemat  
-  mitä  on  tehty  viimekaudella  ja  mitä tehdään ensi kaudella 

 -  arvioidaan  tulos ja  mitä korjataan  

Teemamalleja 
- Kiertoliittymä Kerimäellä 
- Koulureitillä  kiltisti  
- Kaahaus  kokonaan kielletty 

 -  Kuljetukset kuntoon  
-  Jalalla koreasti  Kerimäellä 

Tavoitesanastoa  (SMART) 
 -  Saavutettava  

-  Mitattava  
- Aikataulutettu 
- Relevantti  (asiaan vaikuttava) 

 -  Tarkka  

I 
Li 
I 
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KUULU  IUS, VALIStUS  JA IIhDUIUS, VALINIALAATIKKO  
Oikean liikennekäyttäytymisen korostaminen  ja  väärän käyttäytymisen yleisen paheksumisen lisääminen. Koulutuksen, valistuksen  ja  tiedottamisen saaminen osaksi 
kaikkien vastuualueiden normaalia työtä. Olevan liikenneturvallisuusmateriaalin entistä parempi hyödyntäminen  ja  kansalaisten keskuuteen tuonti;  www.liikenneturva.fi .  
Kerimäen liikenneturvallisuuspäivä kerran vuodessa: Aloitusteemaksi: Kohteliaasti  kaiken  ikää. 

KOHDERYHMÄ  I  TAVOITE 	 SISÄLTÖ 	 KEINOTITOTEUTUS/YHTEISTYÖTAHOITAUSTATUKI  

Alle  kouluikäiset  

Koululaiset  

- 	ala-aste  

- 	ylä-aste 

Turvallisuuden parantaminen 

Turvalliset  koululaiskuljetukset 

Turvavälineiden  käyttäminen, huolto  ja  tarkastus 

Yksinkertaisissa  liikennetilanteissa  selviytyminen 

Luoda edellytyksiä  ja  valmiuksia turvalliseen  ja 
 vastuurituntoiseen  liikkumiseen 

Pidetään huolta kaverista  ja  ehjänä perille  nuorten 
 matkoilla 

Turvallinen liikkuminen vapaa-aikana 

Muun liikenteen huomioon ottaminen 

 Vaaranpaikat,  turvallinen tien ylitys 

Kuljetusten turvaaminen  

Turvavälineiden  käyttö, huolto  ja  tarkastus: 
 asiatuntijan  puheenvuorot 

Turvallinen koulutie  ja  turvalliset  kulkuvälineet, 
 turvallisesti kouluun 

Alkoholi  ja  liikenne  

Leiki,  kuvita,  kerro, näytä, katso  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  hyödyntäminen 
(vaaralliset kohteet,  vaaranpaikat) 

Liikenneympäristössä  liikkuminen 

Välimatkat  ja  aikataulut 

Koulun  liikennekasvatusta  tukevat  työtavat,  oppilaiden 
oman vastuun korostaminen 

Yhteistyö vanhempien  ja  nuorisotoimen  kanssa 

Säännöt,  turvavälineet  ja  koulusopimukset 

 Koululaisten tekemä  kulkureittikartoitus (ryhmätyö)  

Nuoret  
Vuorovaikutus  ja  riskit liikenteessä 

	
Ennakoiva  ajattelu  ja  liikenne 	 Oman  ajamisen tarkkailu  ja  liikkumisen tarkkailu  

Pidetään huolta kaverista  ja  ehjänä perille 	Ennakoiminen, vaaratilanteiden  välttäminen 	Ryhmätyöt  

Ympäristön kehittäminen; epäkohdat esiin 	Kuljettajan vastuu  ja  matkustajien vaikutus 	 Keskustelut  

Väärien tietojen karsiminen. Valistus  alkoholin ja 	Turvavälineiden  käyttö 
	

Kerhot  
muiden  huumaavien  aineiden vaaroista liikenteessä. Hyvien suoritusten esiintuonti  ja  liikennerikkomusten  Palkitseminen  
Uudet  liikennesäännöt  ja  niiden tunteminen. 	yleisen  paheksunnan  lisääminen  ja  korostaminen  

Saada nuori tuntemaan vastuunsa liikenteessä. 	Nuorten  vastuu ryhmästä  kuijettajana 

Työikäiset  
Turvallisen  ja  vastuuntuntoisen liikkumisen 
korostaminen esimerkkinä 

Työmatka-  ja  ympäristö turvalliseksi 

Vuorovaikutus  ja  riskit liikenteessä 

 Turvavälineiden  käytön lisääminen 

Asenne, säännöt  ja  esimerkki liikenteessä 

 Näkyv'yyden  lisääminen 

Ennakoiva  ajattelu  ja  liikenne  

Työturvallisuus - liikenneturvallisuus  

Turvallisen liikkumisen merkityksen ymmärtäminen  

Turvavälineiden  käytön lisääminen  ja  näkyvyyden 
parantaminen  (heijastimet)  

Oman  ajamisen tarkkailu  ja  liikkumisen tarkkailu 

Vaarojen tunnistaminen,  kulkureitti  kartoitus 

Epäkohdat esiin, niiden poistaminen, aloitteet 

Keskustelut, kurssit  

läkkäät 	Itsenäisen  selviytymisen  turvaaminen  ja  tukeminen 	Liikenteessä selviytyminen  jalarikulkijana, 	 Kulkureittikartoitus  
liikenteessä 	liikenteessä 	 pyöräilijänä, autoilijana  ja  matkustajana 	Keskustelut ongelmista 

Elinympäristön turvalliseksi tunteminen 	 Liikuntaesteiden  selvittäminen,  asiointi-  ja 	o  maIla  uutta  harrastusmatkojen  ongelmien  kartoittaminen  
Luopumalla vaarallisesta toiminnasta  Turvavalineet, turvalaitteet  ja  liikkumisen  apuvalineet  N) 

—4  
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6  LIIKENNEYMPÄRISTÖN  PARANTAMINEN  

6.1  Ehdotukset kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi 

Kevyen liikenteen kannalta vaarallisimmiksi koettuja kohteita ovat Koulutie  ja 
 kirkonkylän koulukeskuksen liikennejärjestelyt. Ongelmallisia kevyelle lii-

kenteelle ovat myös valtatie  14  ja kantatie  71,  joilla kevyt liikenne joutuu 
käyttämään ajorataa yhdessä ajoneuvoliikenteen kanssa. 

Kirkonkylän kevyen liikenteen verkko  ja ehdotetut  kevyen liikenteen järjes-
telyt  on  esitetty kuvassa  20.  

Valtatien  14  kevyen liikenteen yhteydet  on  esitetty vuonna  1999  tehdyssä 
kehittämisselvityksessä  ja  osasta järjestelyjä laaditaan parhaillaan tiesuun-
nitelmaa. 

Kantatielle  71  ehdotetaan kevyen liikenteen väylää välille Herttuala - kirkon-
kylän pohjoinen liittymä. 

Koulutiellä  ja Palokankaantiellä,  joiden varrella  on  kirkonkylän koulukeskus, 
ei ole kevyen liikenteen väyliä. Koulukeskuksen pysäköintialue  on  laaja,  jä-
sentymätön  kenttä, missä ajoneuvot  ja  koululaiset risteilevät koulun alkaessa 

 ja  päättyessä. Koulutielle ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen 
väylä molemmille puolille. Pysäköintialue jäsennellään  ja turhat liittymät 
Koulutielle  suljetaan. Palokankaantielle ehdotetaan rakennettavaksi kevyen 
liikenteen väylä  ja pysäköintiruudut  koulun kohdalle.  

h  

. .....  

Kuva  21:  Luonnos kirkonkylän koulukeskuksen liikennejärjestelyistä 

Kerimäentiellä  koetaan vaarallisiksi kasvillisuus liittymien  ja suojateiden  nä-
kemäalueilla.  Korkeat pensaat tulee pitää leikkaamalla matalakasvuisina  tai 

 vaihtaa matalakasvuisiin maanpeitekasveihin. Myös suojateiden riittävästä 
valaistuksesta tulee huolehtia. 
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Nykyinen kevyen liikenteen väylä  

• ••••  Ehdotettu kevyen Liikenteen  väyLä  

0  Ehdotettu  suojatien  rakentaminen  

.  

Kuva  20:  Nykyiset  ja ehdotetut  kevyen liikenteen väylät 
kirkonkylässä 
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Puruvedentien  kevyen liikenteen väylä nousee tultaessa  Koulutien  liitty- 
mään, mikä aiheuttaa vaikeuksia  ljikuntaesteisille. Puruvedentielle  ehdote- 
taan rakennettavaksi  suojatie  ja  kevyen liikenteen yhteys  Puruvedentien  
varteen.  

r  /  

Kuva  22:  Luonnos Koulutlen ja  Puruvedentien  järjestelyistä 

Hälväntien  (pt 15370)  kevyen liikenteen väylä päättyy  Veneenniementien 
liittymän  kohdalle. Sitä ehdotetaan  jatkettavaksi uimalalle  saakka. Lisäksi 
ehdotetaan rakennettavaksi  suojatie  paloaseman  -  kohdalle.  Lakkimäentien 
liittymän  kohdalle tulee järjestää yhteys kevyen liikenteen  väylälle. 

Ruokolandentien (mt  4794)  kevyen liikenteen väylä päättyy  Nikkarintien  hit-
tymään.  Sitä ehdotetaan  jatkettavaksi Suokontien  liittymään saakka. Lisäksi 

 Ruokolandentielle  tulee rakentaa linja-autopysäkit Suokontien  ja  Ruokonie-
mentien liittymiin.  

Louhen koulu sijaitsee kapean  Juurelantien  varrella. Rakennetut  tontit  ra-
joittavat kevyen liikenteen väylän rakentamista  Juurelantien  varteen. Yhtey-
det koululle tulisi järjestää  Hattukalliontien  ja  Aholantien  kautta. Koululla käy 
usein linja -auto  hakemassa ja  tuomassa lapsia. Linja-autolle tulee järjestää 

 kääntöpaikka  koulun  talousrakennuksen  eteen.  
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Kuva  23:  Luonnos Louhen koulun liikenneja  nestelyistä 
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,i!ahtj  

30 km/h  

TJ  40 km/h 

 ___________  50 km/h 

60 km/h  

Kuva  24:  Kirkonkylän nopeusrajoitusehdotus 
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Päiväkoti  Vekkulan  piha  on  andas. Liikenne ehdotetaan muutettavaksi  yk-
sisuuntaiseksi. Liittymiä  tulee kaventaa, jotta pihan kautta tapahtuva läpiajo- 
liikenne vähenisi.  

Kuva  25:  Päiväkoti Vekkulan piha 

Multamäentien  liittymä  Kerimäentielle  on  ahtaassa paikassa. Liittymässä ei 
ole riittävää  odotustasannetta.  Kevyen liikenteen  alikulun  ja  tonttien lähei-
syys vaikeuttavat  liittymän  parantamista.  Odotustasanne  tulee rakentaa 
mandollisimman pitkäksi  esim. tukimuurien  avulla. Kaupan pihan  ja  kevyen 
liikenteen väylän välinen  kaide  tulee vaihtaa  yhdistetyksi  kevyen  ja  ajoneu-
volilkenteen kaiteeksi,  jotta  se  kestää ajoneuvojen  törmäykset.  

Kuva  26: Kenmäentien  ja Multamäentien  liittymä 
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Puruvedentien  ja Jouhenniementien  liittymässä  on näkemäesteinä  sähkö- 
kaappi  ja mainostauluja,  jotka tulee siirtää. 

Ruokolandentiellä (mt  4794)  tulee jatkaa nopeusrajoitusta  60 km! kesäkah
-vilan  ohi Mäkitien liittymään saakka (toteutettu  v. 2001).  

Ruokojärventiellä (mt  4731)  tulee Kalkkitehtaantien liittymä muotoilla siten, 
että maantie  on  pääsuunta  ja Kalkkitehtaantie  on väistämisvelvollinen. 

Ruokojärventien (mt  4731),  Viitamäentien (pt 15384)  ja Palomäentien  (pt 
15382)  liittymässä tulee tehdä näkemäleikkaus Viitamäentieltä Palomäentien 
suuntaan. Viitamäentielle tulee asentaa reunapaaluja  Ii ittymään  tultaessa. 

Alakuonantiellä (mt  4712) on  mutkan  kohdalla kapea Vehkajoen silta.  Sillan 
 kohdalla tulee tehdä näkemäraivaus. 

Pihiajaniementielle  (pt 15376)  ehdotetaan nopeusrajoitusta  60 km!h  välille 
Pykäläkankaantie - Mattilantie (toteutettu  v. 2001). 

6.3  Maankäyttö 

Liikenneturvallisuus  tulee ottaa huomioon maankäyttöä  ja liikenneverkkoa 
 suunniteltaessa. Tehtyjen verkollisten virheiden korjaaminen  on  vaikeaa  ja 
 kallista. Jokaiseen maankäytön suunnitelmaan tulee sisällyttää liikennetur-

vallisuustarkastelu. 

Toimintojen sijoittaminen pääteiden varteen tuottaa liikenneturvallisuuson-
gelmia etenkin,  jos  asutusta  ja  palveluja  on  molemmilla puolilla tietä.  

Haja-asutusalueella tulee kiinnittää huomiota liittymien määrään  ja sijaintiin. 
 Lähekkäin olevia yksityistieliittymiä tulee yhdistää  ja  ohjata liikenne kokooja-

väylän kautta päätielle.  

6.4  Valvonta 

Valvonta  on  merkittävä  osa liikenneturvallisuustyötä.  Nopeusrajoitusten 
noudattaminen, ajonopeuksien laskeminen  ja turvavälineiden  käyttö ovat 
edellytyksenä kuolleiden  ja  vammautuneiden määrän vähenemiselle. 

Käyttäjäkyselyssä  tuli esille seuraavia valvontaan liittyviä asioita: 
- 	valvontaa tulisi olla enemmän 
- 	nopeudet koetaan liian suuriksi 
- 	sääntöjen noudattaminen  ja  toisten huomioiminen liikenteessä. 
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I 	65 

I 	
Teiden aurauksessa  ja  liukkauden torjunnassa tulee pyrkiä mandollisimman 
hyvään ajoitukseen. Kevyen liikenteen väylien auraus tulee tehdä ennen 
liikenteen vilkastumista. Käyttäjäkyselyssä nousi esille etenkin teiden talvi- 

I 	
kunnossapito. 

Käyttäjäkyselyssä  mainittiin usein näkemät suojateiden kohdilla, joista tulee  

I 	
erityisesti huolehtia sekä kesällä että talvella. 

Liikenneturvallisuuden kannalta  on  tärkeää, etteivät kasvillisuus  ja  lumi 
muodosta näkemäesteitä liittymissä. Liittymän näkemistä huolehtii liittyvän  

I 

	

	
tien kunnossapitäjä. Samoin liittymärumpujen kunnossapito kuuluu liittyvän 
tien pitäjälle.  

Yleisten teiden näkemäalueiden määräämisestä  on 5.5.1981  annettu liiken-
neministeriön päätös n:o  314.  Lisätietoja näkemäalueiden mitoituksesta saa 
ohjeesta "Yksityisten teiden kunnossapito" (TIEL  2230053). Liityttäessä  ylei-
selle tielle voi näkemäalueiden  ja  rumpujen kunnossapito-ohjeita kysyä  Tie- 
hallinnon tiemestarilta. 

Näkemäalue liityttäessä  tielle, 
jonka nopeusrajoitus  on 50 km/h 

105m 	I 	105m  

Näkemäalue liityttäessä  tielle, 
jonka nopeusrajoitus  on 80 km/h 

200m I 	200m 	 1'  

Näkemäalue liityttäessä  tielle, 
jonka nopeusrajoitus  on 100 km/h  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Kuva  27:  Esimerkkejä näkemäalueista teiden liittymissä. Lllttymisnäkemä 

sivut/en suunnassa  on  normaalisti  25  metriä,  jos tu/osuunnalla  on 
kärkikolmio  ja  10  metriä,  jos tulosuunnalla  on stop-merkki. Tar-
kemmat mitoitusohjeet  on  esitetty liitteessä  3 I  
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7  TOTEUTTAMISOHJELMA  

7.1 Toteuttamisohjelma 

Toteuttamisohjelma  on  liikenneturvallisuussuunnitelman  työryhmän näkemys 
hankkeiden toteuttamisesta.  Toteuttamisajankohdan  mukaan toimenpiteet 

 on  jaettu  kaheen  jaksoon:  

- 	I 	jakso 	2001 —2005  
- 	Il 	jakso 	2006-2010  

Kohteiden  sijoiftamisessa jaksoihin  on  otettu huomioon kohteen vaarallisuus 
 ja  toimenpiteiden kustannukset. Toimenpiteet toteutuvat kunnan  ja  tielaitok

-sen  rahoituspuitteiden  mukaisesti.  

Toteuttamisohjelman  kohteet  on  esitetty kuvissa  28  ja  29.  

Kevyen liikenteen kohteet  ________ ___________________  
Kohde  ja  toimenpide  Tot  Toteuttaja Kustannukset  
- ___________________________________  jakso  _________  mk euro  
1  Koulutie,  Palokankaantie  ja  koulukeskuk- 

sen pysäköintialue 
Kevyen liikenteen väylät  Koulutielle  ja  Palo- I  Kunta  1120 000 186 500  
kankaantielle 
Pysäköintijäestelyt Palokankaantielle 

-  Pysäköintialueen jäsentely  _________ _________ _________  
2  Kerimäentie  (pt 15371)  

Istutusten pitäminen  matalina leikkaamalla  I  Tiepliri  20 000 3 500 
tai  vaihto  matalakasvuisiin maanpeitekasvei - 
hin  
Suojateiden  kohdilla  reunakivien madaltami- 
nen _________ _________ _________  

3  Kerimäentien  ja  Ruokolandentien liiftymä 
-  Kevyen liikenteen yhteys linja -autopysäkille  I  Tiepii  10 000 1 500 
4  Koulutien  ja  Puruvedentien  liittymä 

Kevyen liikenteen yhteys  Puruvedentien  Il  Kunta  190 000 31 500  
eteläpuolelle  _________ _________ _________  

5  Hälväntie  (pt 15370) 
Suojatie  paloaseman kohdalle  I  Tiepii  5 000 800  
Yhteys kevyen liikenteen väylältä  Lakkimä-  I 10 000 1 700  
entielle  
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen uima-  II 800 000 133 000  
rantaan saakka  _________ _________ _________  

6  Ruokolandentie (mt  4794)  
Linja-autopysäkit Suokontien  ja  Ruokonie-  I  Tiepii  30 000 5 000  
mentien liittymiin  
Kevyen liikenteen väylä taajaman  ja  Suokon-  Il  800 000 133 000  
tien välille  _________ _________ _________  
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Kevyen liikenteen kohteet  _________ ____________________  
Kohde  ja  toimenpide  Tot  Toteuttaja Kustannukset  

mk euro  - ___________________________________  jakso  ________  
7  Louhen koulu 

Kevyen liikenteen yhteydet  Louhentieltä  I  Kunta  200 000 33 500  
koululle  Aholantien  ja  HattukaHiontien  kautta 
Linja-auton  pysähtymis-  ja  kääntöpaikka 

-  koulun  talousrakennuksen  eteen  _________ __________ __________  
8  Louhentie (mt  4731)  

Ajoradan  kaventaminen  maalauksilla  välillä  I  Tiepii  20 000 3 500  
Taikinanmäki - Viklanmäki _________ _________ _________  

9  Ruokojärventie  välillä  Risulandentie - 
Simontie  
Kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen  Il  Kunta!  130 000 21 500  

-  teiden välille  Tiepii _________ _________  
10  Ruokojärventie (mt  4731)  

Kevyen liikenteen yhteys välille  Anttolan  Il  Tiepiiri  550 000 92 000  
-  koulu  - Haapalantie - Kenmäki,  asema  __________ _________ __________  
11  Valtatie  14  

Kevyen liikenteen yhteydet  kehittämisselvi-  II  Tiepiiri  3 150 000 525 000  
tyksen  ja  tiesuunnitelman mukaisesti  __________ __________ __________  

12  Kantatie  71  
Kevyen liikenteen yhteys välille Herttuala  -  Il  Tiepiiri  8 050 000 1 341 500  
kirkonkylän pohjoinen liittymä  __________ _________ _________  

Ajoneuvoliikenteen kohteet  _________ ___________________  
Kohde  ja  toimenpide  Tot.  Toteuttaja Kustannukset  
- ___________________  Jakso  _____  mk euro  

21  Kirkonkylän keskusta 
Alueellinen nopeusrajoitus  40 km/h I  Kunta  ja  30 000 5 000  
Yleisillä teillä  heräteraidat nopeusrajoituksen tiepii  
alkuun 
Päiväkodin kohdalle sekä  teollisuusalueelle 

- nop.raj.  30 km/h  _________ _________ _________  
22  Kerimäentien  ja  Multamäentien  liittymä  

Odotustasanteen  rakentaminen  tukimuuen  Il  Kunta  200 000 33 500  
avulla 
Kaupan pihan  ja  kevyen liikenteen väylän  
välisen  kaiteen uusiminen  yhdistelmäkai- 
teeksi _________ __________ __________  

23  Päiväkoti  Vekkulan  piha  
Ajoneuvolilkenteen  muuttaminen  yksisuun-  I  Kunta  45 000 7 000  
taiseksi  ja  pysäköinti  järjestelyt  
Pihaliittymien  kaventaminen  _________ __________ __________  

24  Puruvedentien  ja  Jouhenniementien  hit- 
tymä 

- Näkemäesteiden  poistaminen  I  Kunta  5 000 1 000 
25  Ruokolandentie (mt  4794)  

Nopeusrjoituksen  60 km/h  jatkaminen kesä-  I  Tiepiih  tot. V. 2001  
- kahvion  ohitse  Mäkitien  liittymään saakka  _________ _________ _________  

I 
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Ajoneuvoliikenteen kohteet  _________ __________________  
Kohde  ja  toimenpide  Tot.  Toteuttaja Kustannukset 

Jakso mk euro  
26  Ruokojärventie (mt  4731)  Kalkkitehtaan - 

tien  liittymän  kohdalla  
Liittymän  muotoilu  ja  Kalkkitehtaantien  mer- Il  Tiepii  1 000 000 166 500  
kitseminen väistämisvelvolliseksi __________ __________ _________  

27 Lou  hentie (mt  4731)  
- Louhentielle Ilittyville  teille  kolmiot  Kunta  tot. v. 2001  _________  
28  Ruokojärventien (mt  4731),  Viitamäentien  

(pt 15384)  ja  Palomäentien (ptl  5382) hit- 
tymä 
Reunapaaluja Viitamäentielle  I  Tiepii  25 000 4 000  
Näkemäleikkaus Viitamäentieltä  Palomäen- 
tien suuntaan  __________ __________ __________  

29  Kantatie  71  välillä  Taimitarhantie - Torop- 
palantien  läntinen  hiittymä  I  Tiepiiñ  tot. v. 2001  
Ohituskieltomerkit,  keltaiset  sulkuviivat  ja  
nopeusrajoitus  80 km/h  

- Yksityistiejäestelyt  U  _________  1 500 000 250 000 
30  Kantatie  71  Toroppalantien  läntisen  hit- 

tymän  kohdalla  
Väistötilan  rakentaminen  U  Tiepii  40 000 7 000 

31  Kantatie  71  Alakuonantien hiittymän  koh- 
dalla 
Väistötilan  rakentaminen  Il  Tiepii  40 000 7 000  
Vastakkaisen  yksityistieliittymän katkaisu _________ _________ _________  

32  Kantatie  71  Kumpurannantien  pohjoisen  
hiittymän  kohdalla  
Näkemäraivaus  I  Tiepiiñ  tot. v. 2001  

- Pistekohtainen  nopeusrajoitus  80 km/h  _________ _________ _________  
33  Kantatien  71  ja  kirkonkylän eteläinen 

liittymä  
-  Stop-merkki  Kerimäentielle  I  Tiepii  1 000 200 
34  Alakuonantie (mt4712) 

Näkemäraivaus Vehkajoen  sillan  kohdalla  I  Tiepii  10 000 1500 
35  Pihlajaniementie  (pt 15376)  

Nopeusrajoitus  60 km/h  välille  Mattilantie -  I  Tiepii  tot. v. 2001  
- Pyhäkankaantie _________ _________ _________  
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21.  
KirkonkylAn  keskusta 
-alueellinen nopeusrajoitus  40 km/h 
-yleisilla  teillä heräteraidat nopeus-
rajoituksen alkuun 
-Päiväkodin kohdalle sekä teollisuus- 
alueelle nopeusrajoitus  30 km/h  
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Koulutie, Palokankaantie  ja 
 koulukeskuksen pysäköintialue 

-kevyen liikenteen väylät Koulu- 
tielle  ja  Palokankaantielle 
-pysäköintijäijestelyt Palokankaan

-tielle 
-pysäköintialueen jäsentely  

2. 
Kerimäentie  (pt 15371)  
-istutusten  pit•• •en matalina 
leikkaamalla tai  vaihto matala-
kasvuisiin maan peitekasveihin 

-suojateiden kohdilla reunakivien 
madaltaminen 

4. 
Koulutien  ja  Puruvedentien  
liittymä 
-kevyen liikenteen yhteys Puruveden-
tien eteläpuolelle  

23.  
Päiväkoti Vekkulan piha 
-ajoneuvoliikenteen muuttaminen 
yksisuuntaiseksi  ja  pysäköintijäijes-
telyt 

-pihaliittymien  kaventaminen  

7Åf&/.  
t t I  

• ///  \c  ) 
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5.  
HAlvAntle  (pt 15370)  
-suojatie  paloaseman kohdalle 
-yhteys kevyen liikenteen vaylalta 
Lakkisnäentielle 

-kevyen liikenteen väylän jatkaminen 
uimarantaan saakka  

3.  
Kerimäentien  ja  Ruokolandentien 

 liittymä 
-kevyen liikenteen yhteys linja-auto- 	- 
pysäkille 	 -  

22. 
Kerimäentien  ja  Multamäentien  
liittymä 
-odotustasanteen  rakentaminen tuki- 
muurien avulla 
-kaupan pihan  ja  kevyen liikenteen 
väylän  välisen  kaiteen uusiminen 
yhdistelinäkaiteeksi  

24.  
Puruvedenijen  ja  Jouhenniemen

-tien Ilittymil 
-näkemäestejden  poistaminen  

Kuva  28:  Parantamistoimenpide-ehdotukset 
taajamassa  
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7.2  Kustannukset  

I Toteuttamisohjelmassa on  esitetty toimenpiteiden kustannukset  ja toteuftaja.  
Kustannukset ovat suuruusluokkaa ilmaisevia arvioita.  

I Toteuttamisohjelman  kustannukset ovat noin  18  miljoonaa markkaa eli noin 
kolme miljoonaa euroa (ei sisällä arvonlisäveroa). Kustannukset jakaantuvat 
seuraavasti: 

'  Kunta 	Tiepiiri 	Yhteensä 	Yhteensä 
milj.mk 	milj.mk 	milj.mk 	milj.euro  

jakso 	 1,4 	 0,2 	 1,6 	0,3 
iakso 	 0,4 	 16,0 	 16,4 	2,7  I ll  

Yhteensä 	1,8 	16,2 	18,0 	3,0 

1 	 7.3  Toimenpiteiden vaikutukset  

I 	
Toimenpiteiden onnettomuuksia vähentävä vaikutus  on  arvioitu yleisten tei- 
den osalta  TARVA-  ohjelman avulla. Ohjelma arvioi toimenpiteiden vaiku-
tusta henkilövahinko-onnettomuuksiin.  

I Toimenpiteiden toteuttamisella vältettäisiin yleisillä teillä arviolta yksi henki-
lövahinkoon johtanut onnettomuus neljässä vuodessa.  

I 	 Onnettomuuksien vähenemisestä saadaan kustannussäästöä. Vuoden  1995  
keskimääräisten onnettomuuskustannusten mukaisesti säästö  on  noin  0,17  
miljoonaa euroa eli yksi miljoona markkaa / henkilövahinko-onnettomuus.  

I 

I 	 8 

1 	 Suunnitelman käsittely  

I 	
Kerimäen kunnanvaltuusto käsittelee liikenneturvallisuussuunnitelman  ja  sitä 
käytetään rakentamisohjelman laadinnan apuvälineenä. 

Kaakkois-Suomen tiepiirille Kerimäen liikenneturvallisuussuunnitelma  on 
tarveselvitys,  jota tiepiiri  käyttää toimintansa suunnittelussa.  

I Liikenneturvallisuuden seuranta 

Liikenneturvallisuuden kehitystä, liikenneympäristön  ja  -käyttäytymisen  

I 	 muuttumista tulee seurataan jatkuvasti kunnan  Iiikenneturvallisuusryh- 
mässä.  Ryhmä kokoontuu vuosittain. 

Parantamistoimenpiteiden 
 toteutumista seurataan laajennetussa liikenne - 

turvallisuusryhmän  kokouksessa, johon kuuluvat Kerimäen kunnan, 
Kaakkois-Suomen tiepiirin, poliisiin  ja  Liikenneturvan edustajat. Ryhmä ko-
koontuu säännöllisesti, esim.  2 - 3  vuoden välein. 
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Liikenneturvallisuustilannetta  seurataan poliisin tietoon tulleiden onnetto-
muuksien perusteella. Tiepliri kerää tiedot yleisillä teillä tapahtuneista on-
nettomuuksista  ja  tallentaa ne rekisteriinsä. Kunta pyrkii huolehtimaan viran-
omaisten kanssa muulla tieverkolla tapahtuneiden onnettomuuksien tilas-
toinnista. Seurantaa varten laaditaan kunnan alueella tapahtuneista onnet-
tomuuksista onneifomuuspistekartta. 

Jatkosuunnittelu  

Useat ehdotetut toimenpiteet edellyttävät jatkosuunnittelua.  Jos  kohde sijait-
see kaava-alueella, tulee suunnittelu aloittaa ajoissa, jotta kaavoitus ei ole 
toteuttamisen esteenä. Maankäytän suunnittelussa tulee aina ottaa huomi-
oon vaikutukset liikenteeseen. 

Liikenneturvallisuussuunnitelma  tulee uudistaa noin kymmenen vuoden ku-
luttua. Uudistamisen ajoitus määräytyy liikenneturvallisuuden, maankäytön 

 ja  tieverkon kehityksestä.  

9  LIITTEET  

1. Työryhmän yhteystiedot  
2. Liikenneturvallisuuskyselyn  vastausten yhteenveto  
3. Ote julkaisusta "Yksityisten teiden kunnossapito" (TIEL  2230053) 

 - 	Näkemän  määrittäminen liittymässä  ja  rautatien tasoristeyksessä  
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KOHDE MAININTOJEN M/ÄRA  
Valtatie  14  
Valtatien kevyen liikenteen olosuhteet  -:j- ;j  - 

Vt14 / kt7l Ilittymän  kevyen liikenteen olosuhteet  1 1  
Pataharjuntien liittymässã  huonot näkemät  1 1  
Vt  14  /  ml 4731 I  mt  4413  liittymä  vilkas,  vaarallinen, (tiittymä tulisi siirtää) 
Pohjukantien  liittymään väistötila — 1  
Silvolantien  (pt 15381)  ja  Myllyojantien liittymäån kanavointi  ;j- f  

Kantatie  71 
Tien  kevyen liikenteen olosuhteet välillä vtl4- kirkonkylä  10 1 4 1 4  
Kevyen liikenteen väylä kirkonkylän kohdalle  4 4  
Kerimåentien  (pt 15371)  ja  Viitamãentien  (pt 15384)  liittymã  5 2 3  
Kerimäentien (mt  4794)  liittymä  1 1  
Kerimäentien  liittymässä  stop-merkki tarpeeton  1 1  
Alakuonantien  (ml 4712)  liittymään väistOtila  -T  
Pihlajaniemen  kohdalla tien reunat vesoittuneet,  tie  talvella liukas  3 3  
Pääl  lyste  kulunut Kumpu rannan  ja  Pihlajaniemen  kohdilla - 

Kumpurannantien  (pt 15374)  liittymässä näkemãpuutteita  -------——-:j- 

Nopeusrajoitus Kumpurannan  ja  Pistalan liittymien  kohdalle  1 1  
Toroppalantien  (pt 15372)  liittymän kanavointi  2 2  
Valaistusja nop.raj.  80 km/h  Toroppalan  koulun kohdalle  2 2 
Tien  leventäminen  tai key.  liik  väylä Toroppalan kohdalle  2 2  
Kärrinotkontien  liittymä vaarallinen - 
Taimitarhantien  liittymä vaarallinen  1 1  
Kinnarahontien  liittymissä yksityistiellä huono tasaus  ja  suuntaus  -:j--  - 
Kåäntymiskaista Sylkynrannantien liittymaän  1 1  -  

Mt 4413,  Silvolantle  
Tien  kevyen liikenteen olosuhteet  5 4 1  -  

Mt 4712,  Alakuonantie, Kuokkalantle  
Tie  huonokuntoinen, tulisi päällystää, nop.raj. alentaminen  7 7 
Pt 15391  liittymäãn oik. käänt.kaista  

Mt 4731,  Ruckojärventie, Makkolantie  
Tien  kevyen liikenteen olosuhteet (kev.liik. väylä, valaistus)  j T  
Kalkkitehtaantien liittymässa nop.raj.  60 km/h,  ei noudateta  1 1  
Kalkkitehtaantien liittymän väistãmisvelvollisuus, liittymän  muotoilu  2 1 1  
Palomãentien  liittymä vaarallinen  3 3  
Nopeusrajoitus  60 km/h  Louhen koululle Keplakosta  1 1  
Kevyen liikenteen väylä Risulandentien  ja  Keplakontien  välille  1 1  -  - 
Louhen koulun ympäristön lapsi-merkkien sijoitus (Vik]anmäki) 
Louhentielle suojatiet  ja  hidasteet Juurelantien  liittymään, kylãkaupan kohdalle  3 3  -  
Louhen koululta yhteys maantielle tulisi rakentaa Hattukalliontien  kautta  1 1  
Slirintien  liittymä huonossa paikassa  1 1  - 
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KOHDE MAININTOJEN MAARA 
Mt 4794,  Ruokolandentie  
Suuntauksen parantaminen  ja  leventäminen  8 4 4  
Kevyen liikenteen väylä sahan  Ilittymästa Suokonmäelle  1 1  
Pysäkit nron 887kohd., Suokontien, Lemmenmäentien  ja  Metsontien liittymien  kohdalle  5 5  - 
Rajakankaan yksityistien  liittymään  stop-merkit  —:j—  - - - -  

Mt  4794/pt  15371,  Kerimäentien, Punkaharjuntien  ja  Puruvedentien  liittymä  
Näkemäesteitä,  nopeudet, tien ylitys vaarallista  8 2 1 5 

Pt 15206,  Tynkkylänmäentle  
lie  tulisi  päällystää  1 -f  - - -  

Pt 15370,  Hälväntie, Tavisalontle  
Tien  kevyen liikenteen olosuhteet  5 3 1 1  
Aittokannantien  liittymä  1 1  
Suojatie  paloaseman kohdalle  - - -  

Pt 15371,  Kerimäentie 
Kerimåentien  ja  Puruvedentien liittyma  9 2 1 1 5  
Kerimåentien  ja  Koulutien  liittymä  iT  5 -T  - 
Kedmäentien  ja  Hälvåntien  liittymässä  näkemäesteitä  (istutukset)  7 1  -  1 1  
Kerimäentien  key.  uk  olosuhteet  2 1  - -  1  
Kevyen liikenteen  väylan talvikunnossapito  2  -  1  
Kedmåentien  ja  Ristisolantien liittymässa  rakennus  näkemåesteenå  2 1 1  
Kemäentien, Yhtymäntien  ja  tJrheilukujan  liittymä  1  - 
Multamäentien  liittymä jyrkkä, usein liukas  8 8  
Koulutien  ja  Multamäentien  liittymissä sekä  kiertoliittymässä  on  suojateiden  1 1  
kohdilla liian  suua kaltevuuksia  tai  korkeita  reunakiviä (liikuntaesteiset)  

Pt 15372,  Toroppalantle  
Tie  tulisi  päällystää -  1  - -  

Pt 15373,  Rauvanniementie 
Nåkemät,  nopeudet, huono kunto  2 2 

Pt 15374,  Kumpurannantle  
Tie  huonokuntoinen, kapea, tulisi  päållystää  9 7 1  
Hautalanden  kohdalla vaarallinen mutka  1 1  
Nopeusrajoitus  kytätielle  1 1  
Valaistus  ______________  1 1 

Pt 15376,  Pihlajaniementie  
Tien  varsien vesakot  2 2  
Auraukseri  ja  hiekoituksen  tehostaminen, ajoitus  6 5  
Tiellä paljon pahoja mutkia  ja  mäkiä  2 2  
Nopeusrajoituksen  alentaminen  4 4 

Pt 15382,  Palomäentie  
Nopeusrajoitus  ja  vaaistus  2 2  
Kunnossapidon  parantaminen  ja  päällyste  4 1 2 1  
Lapsia-merkki  suoralle  (entisen koulun kohdalle)  2 2  
Hirvi-merkin siirto  Mäntyselän  tienhaarasta  Kaijanharjun tienhaaran  kohdalle  1 1  



I  
KERIMAKI 	 LillE  2 

I 	LIIKENNETURVLLISUUSSUUNNITELMA  2001 	 3 
 KAYTTAJAKYSE LYN  VASTAUKSET  

VASTAUKSET  

_________________________ 
I- 

Ala-asteet  

,  
- 

2:  
-- 

-  
0 
0  

-  

- 
-^-  -- 

I -  E  
-- -- _;_  

-  2  
0  

KOHDE MAININTOJEN M,ARÄ  
Pt 15384,  Viitamäentie 	 ___________  

Tien  kevyen liikenteen olosuhteet ______________  2 1  -  1  
Koululaiskuljetuksen  linja-autosta poistuminen mäessä  2  
Hevosella liikkuminen turvatonta ______________________________  1 1 

Pt 15395,  Raikuuntle ________  __________ 

Mutkainen  ja  mäkinen,  vilkas puutavaraliikenne ____________  1  -i  -  

Pt 15396,  Pistalantie 	 ___________________  
-  Lapsia-merkki  Pikamiementien liittymän kohdalle 1 1  

Kaavatiet,  puistot, pihat 
Kirkonkylä  _____________________ 
Puruvedentien  ja  Koulutien liittymã __________________  6  -  3  
Koulutien  ja  Palokankaantien liittymã  3 3  
Koulutien  ja  Pappilantien  liittymä  15 3 1 7  - 
Koulutien  kevyen liikenteen olosuhteet  25 ii 4 2 8  - 
Koulutielle suojatie  pysäköintialueen  ja  hautausmaan välille 	 ___________  2  - 
Palokankaantie ___________  4 3  
Kirkonkylän koulukeskuksen pysäköintialue  ja  pihan liikennejärjestelyt ________  - 17  - -  7 1 2  
Kirkonkylän koulunkeskuksen piha-alueiden liukkaus (liikuntahallille meno) 	 -  8  - -  
Kirkonkylän alueelle nop.  raj. 40 km/h,  hidasteita  2 1 1  
Väistämisvelvollisuudet (liittyville  teille kolmiot), (Pappilantie, Koulutie)  9  -  3  - -  1  -  5  - 
Puruvedentie  kappelin kohdalla  1  -  1  - 
Puruvedentien  ja  Jouhenniementien  liittymä  3  -  —;j-  - - - 
Puruvedentien Kehovilta Kirkkorantaan (hidasteita,  key.  liik.olosuhteet)  1  - -  1  
Alh ontie, Virtanotkontie  ja  Päivälänkuja:  nopeudet liian suuret  1  - - - 
Alhontien  ja  Lepikontien  liittymä  1  - - - 
Lepikontien  ja  Pappilantien  liittymä  1  - - - 
Pappilantien  kevyen liikenteen olosuhteet  1 1  
Puisto Pappilantien  ja  Kiveläntien  välillä pimeä, kuusiaita näkemäesteenä  5  -  
Valaistus kevytliikenteen väylälle välillä Kiertotie -Pappilantie  1  - - -  -i  
Yhtymäntien  ja  Ristisolantien  liittymässä aita näkemäesteenä  1 1  
Yhtymäntien  ja  Ristisolantien  liittymässä Yhtymäntie väistämisvelvolliseksi  1 1  
Lakkimäentielle  päällyste  1 1  
Ropeenlammentien  ja  Kalliopellontien  liittymä  2  - -  -i  
Yhtymäntielle hidasteita  1  - - - - 
Yhtymäntien  ja  Aittokannantien lHttymä  1 -I  
Kotipellontien  ja  Kalliopellontien raitteja  ei käytetä (ei kestopäällystettä) - - - -  

-i-- 

Vanhainkodin pellolle nopeusrajoitukset  1 1  
Vanhainkodintiellä palvelutalon  liittymässä kuusiaita näkemäesteenã - - - 
Puusepäntien talvikunnossapito  puutteellinen,  tiennimikilpi  osoittaa vääräãn suuntaan  1  - - - -  -i  -  
Päiväkodin pysäkointialueen liikennejärjestelyt  ja  kunto  2  - - - -  
Apteekin pihan  liikennejäesteIyt  1  - -  
Hautausmaan läpi menevä kävelytie liukas  2  - - -  
Hautausmaan  ja  seurakuntatalon väliselle raitille hiekkaa  ja  valaistus kuntoon  1  - - - - -  
Tontin Alhontie  12  pihaan vievä  tie  tulisi ottaa kunnan kaavatieksi  ja  valaista  1  - - -  1  - 
Louhl 
Juurelantie  kapea,  key.  uk.  olosuhteet huonot  5 4  - - -  1  -  
Louhen koulun pihan !iikennejärjestelyt  1 1  -  
Pihlajaniemi  
Pihlajaniemen  koulun piha liukas  1  - - - 
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KOHDE MAININTOJEN MÄÄRÄ 	- 	- -  
Yksityiset tiet 
Kitkantielle  valaistus  1 1  
Paasiniementiellä  pimeä mutka  1 1  
Paloharjuntie  liukas  1 1  
Kokonlandentiellä  mutka, jossa huono näkyvyys -  1  
Vasamalanden  ja  Uunrauniontien Iiittymässä  huono nãkemä  1  
Uunrauniontiellä  useita kohtia, joissa nãkemäpuutteita 	 ___________  1  - 
Puntusentiellä näkemäpuutteita (hoitokunta  päättänyt parantaa kohteet)  1  -  - 1  
Rajalandesta  tulevalle tielle  stop-merkki Rajakankaan yksityistien liittymään  1 1  
Matkontiellã  mutkia, joissa nãkemäpuutteita  _1  - -  1  
Suurmäentien tasoristeys  ja  kuivatusongelmia  1  - - 
Saikontie Herttuanmäen  mutkan  kohdalla vaarallinen  1  
Kokonmäentiellä  valaistu polku ylittää tien kolmessa kohdassa, huonot näkemät  1 1  

Muita liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita 
Heijastimen  käyttöä lisättävä  1 1  
Lisää liikennevalvontaa  3 2  -  1  
PolkupyOräkypärä  pakolliseksi  1  -  1  - - 
Näkemåesteet  liittymissä  6 2 1 3  -  
Kevyen liikenteen teiden talvikunnossapito  6 5 1  
Teiden auraus  ja  liukkauden torjunta  19  - - -  14 3 2  -  
Ojien perkausmaita ei saa jättää näkemäesteiksi mutkiin  ja  liittymiin  1  -  
Pienempien teiden kunnossapito  2  -  2  - 
Kaavateiden päällysteiden  kunto  1  - 1  
Koululaiskuljetuksissa  liikaa matkustajia  1  - - -  1  - - -  
Koululaisille heijastinpakko  1  -  1  - 
Koululaiskuijetusten kuijettajat  eivät aina noudata liikennesääntöjä  3  - - -  3  
Muiden liikkujien huomioiminen liikenteessä, oikeat tilannenopeudet  3  - -  1 2  
Lisää linja-autovuoroja, myös iltaisin - -  2  - -  
Koirat tulisi pitää kytkettylnä  1 1  -  
Nopeuksia tulisi nostaa  1 1  
Liikennesääntöjen  noudattaminen  2 1 1  -  
Kevyen liikenteen väyliä  ja  suojateitä  lisää  2  - -  1 1  
Asennekasvatusta  kodeissa, päiväkodissa  ja  kouluissa  2  -  2  -  
Opastus liikuntahallille  1  - -  1  
Kevyen liikenteen väylät tulee kartoittaa liikuntaesteistenliikkumisen kannalta  1  - 



LUTE 3  

NAKEMAT  TEIDEN  LIITTYMÄSSA 

Liittymisnäkemä sivutien  suunnassa  L 5  (m)  

normaali 	poikkeuk- 
sellinen 

tulosuunnalla kärkikolmio 	25 	15  

tulosuunnaHa  on STOP-merkki  
tai  hittymä  on  vähälirkenteisen 	10 	6  
yksityisen tien liittymä 

tontti-  tai  maata  ou slilttymä 	6  

Mitoitus- 	Mitoitusliittymisnäkemän  
nopeus 	vähimmäisarvo  L (m)  

poikkeuk - 
km/h  normaali sellinen  

40 80 60 
50 105 80 
60 130 100 
70 160 120 
80 200 150 
90 230 190 

100 270 240  
Silmäpisteen  korkeus  1,1 m  

Näkemien vähimmäisarvot 
kevytliikenneväylän  kohdalla 
-  L 1 	10 m.  poikkeuksellisesti  6 m 
-L,  :2Om  

IF- '7  

- 

NAKEMAT RAUTA11  EN  TASORI STEYKSESSÄ  

8 m 	 rn vahandentesila yks teffla yks 
 teilla  

ei vaadita ns. omilla teillä 

--- - 	 - 

Huom! 
Moniraiteisilla  radoilla  näkemävaatimukset 	 2.5  xV  
ovat suuremmat. 	 '-'  X V  
Aluetta koskevat ohjeet saa  ratakeskuksilta. 	 v  =  suurin käytettävä junannopeus  ko.  paikalla 

Näkemien määrfttämineri  liittymässä  ja  rautatien tasoristeyksessä 
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