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Asiasanat toimenpideohjelma,

TIIVISTELMÄ

Tielaitoksen Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella on liikenneturvallisuuden
' parantamiseksi ja liikenteen ongelmakohtien selvittämiseksi laadittu kaikkiin
kuntiin omat liikenneturvallisuussuunnitelmat. Kangaslammin kunta ja
Tielaitoksen Kaakkois-Suomen tiepiiri ovat laatineet vuoden 1997 aikana
liikenneturvallisuussuunnitelman Kangaslammin kunnan alueelle.
Suunnitelmassa selvitettiin haastattelujen ja maastoinventointien avulla
kunnan tiestön ongelmakohteet ja tehtiin parannusehdotuksetKangslmi
Haastattelukaavakkeita jaettiin koululaisille, yksityistiehoitokunnille sekä nih.
yleisesti kaikille liikenneturvallisuudesta kiinnostuneille. Koululaisten haastattelulomakkeita palautettiin 100 ja yksityisten teiden lomakkeita 25 kappaletta.
lomakkeita palautettiin 42 kappaletta
Yleisökyn

Toimenpideohjelmassa on esitetty parannettavat kohteet, joita on 62 kappaletta.
Suuria parantamistoimenpiteitä on ehdotettu 47 kohteeseen, pieniä parantamis
ohjaustoimenpiteitä-toimenpäyhdksaineälkt
seitmänpak.

Toimenpideohjelma on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Kiireellisyysluokan
toimenpiteet on ajoitettu vuosille 1998-2000. Toimenpideohjelman toteutta-I
misella voidaan parantaa liikenneympäristää sekä vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja lieventää niiden vakavuusastetta. Kaakkois-Suomen
sekä Kangaslammin kunta saavat liikenneturvallisuussuunnitelmasta tiepr
kohteiavus nödä
ohjelmointiin.
Kuntaan perustetaan iiikenneturvallisuusryhmä, johon kuuluvat eri hallinnonaloilta nimetyistä vastuuhenkilöt. Liikenneturvallisuusryhmä vastaa liikenne
käytännön asioiden hoitamisesta kunnassa. Liikenneturvallisuus -turvalisyön
on myös esitetty käytännön toimenpiteitä liikenneturvallisuus -sunitelma
ikäryhmille saadaan annettua-valistukenjärmsit,eäkal
Ii ikenneturvallisuuskasvatusta.
katon
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Liikennetu rvallisuussuunnitelmaa voidaan käyttää perustana päätettäessä
toteutettavista turvallisuustasoon vaikuttavista parantamistoimenpiteistä.
Liikenneturvallisuuden parantamisen päätavoitteena on onnettomuuksien
vähentäminen ja onnettomuusriskin pienentäminen.
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Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä liikenneympäristöä sekä
tehostamalla tiedotusta ja liikenteen valvontaa.
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JOHDANTO

1 JOHDANTO

Liikenneturvallisuuden nykytilan selvityksessä on kartoitettu liikenneturvaflisuuden tila ja määritetty liikenneturvallisuusongelmakohteet, jotka on laitettu
vaarallisuusjärjestykseen. Selvitystä on käytetty lähtökohtana tavoitteille ja
toimenpidetarkastelulle.
Laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma käsittää koko Kangasiammin kunnan
tiestön. Suunnitelman päätavoitteena on osoittaa liikenneturvallisuutta parantavat
toimenpiteet ja niiden kiireellisyysluokitus. Lisäksi suunnitelman avulla on
tavoienkhäualientrvsuyöä.

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

Maankäyttä

2.1

Sijainti ja alue
Kangaslammin kunta sijaitsee Keski-Savossa Itä-Suomen läänissä noin 25
kilometräVaudnpole.KarjnpueitovVarkdn
kaupunki, Leppävirta, Heinävesi, Enonkoski, Savonlinnan kaupunki, Rantasalmi
Joroinen. Kunnan pinta -ala on 413 km2 , josta maapinta-ala on 299 km 2 jaja
114 km 2
vesipnta-l
.

Väestö ja työpaikat
Vuoden 1995 alussa (1.1.1995) Kangaslammin kunnan väkiluku oli 1761
2 = 6. Vuonna 1990 väkiluku oli 1852 asukasta.asukt, i/maTilastokeskuksen 1. ennusteen mukaan väkiluku vuonna 2000 olisi 1773.
on kirkonkylän asukasmäärän osuus kasvanut tasaisesti. 1.1.1995Kunasiäl
(asukkaita/maa-km 2 = 6).
Vuoden 1995 kunnalliskertomuksen mukaan Kangaslammin kunnassa työpaikoista 20 % oli maa- ja metsätalousaloilla, 23 % teollisuudessa, 24 %
14% kaupan alalla, 8% rakennustoiminnassa, 5% liikennealoillapalveuoi,
6% muilla aloilla. Työttömyysaste oli keskimäärin 22,8%. Kunnan ulkopuolella ja
kävi töissä noin 20 % työvoimasta.
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Koulut
Kangaslammin kunnassa on kaksi koulupiiriä, Harjurannan ja kirkonkylän
Kummassakin koulupiirissä on syksystä 1998 alkaen yksi peruskoulun koulpirt.
ala-asteen koulu. Yläasteen opetus on järjestetty Varkauden Könönpellon
koulupiiriin.

Ala -aste
•
- Koulupiirin raja
50
Oppilasmäära v. 1996-1997

Kuva 1. Koulupllrien rajat
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Kaavoitustilanne

Kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1977. Kaavaa
muutettu ja laajennettu useaan otteeseen. Kuivaniemen rakennuskaava on
vahvistettiin vuonna 1995.
Kirkonkylään laadittiin ensimmäinen yleiskaava vuosina 1986-1988. Kyseessä
oli kunnanvaltuuston hyväksymä ns. ensimmäisen asteen yleiskaava. Kaavaalue käsitti kirkonkylän ympäristöineen, mutta siihen ei kuulunut mm. Kuivaniemeä.
Kirkonkylän alueen osayleiskaava tarkastetaan ajantasalle sekä pyritään
saamaan vahvistetuksi vuonna 1998.
Rantaosayleiskaavoja on valmisteilla kaksi kappaletta:
Joutenvesi—Aimisvesi-alueelle sekä kirkonkylän! Harjurannan alueille.

2.2 Liikenneympäristö
Liikenneverkko
Kangaslammin liikenneverkon rungon muodostaa maantie 468, joka kulkee
kunnan halki ja keskeltä kirkonkylää. Kunnan päätieverkkoon kuuluu ko
lisäksi Harjurannan kylän kautta kulkeva maantie 4681 ja kirkonkylän keskustasta
Kangaslammin asemalle vievä maantie 4684. Päätieverkkoa täydentävät
Heinävesi—Viljolahti maantie 4703, Karhilantaipaleen paikallistie 15402,
15403, Pisamaniemen paikallistie 15404 ja Hevon Härmniepaklst
15406 sekä kunnan kaavatiet ja yksityistiet.
-landepikst
Vuoden 1997 alussa Kangaslammin kunnassa oli 82 kilometriä yleisiä teitä,
joista seututeitä oli 32 kilometriä ja yhdysteitä 50 kilometriä.
Kunnan keskustaajamassa ei ote rakennettuja kevyen liikenteen väyliä.
Taajama-alueella on 50km/h -nopeusrajoitus. Maantiellä 468 on Pisamaniemen
15404 liittymästä noin 700 metriä itään 60 km/h -nopeusrajoitus. paiklsten
Pisamaniemen paikallistiellä 15404 on tieosan 01 alusta 1100 metriä 60 km/h
Haja-asutusalueella on pääsääntöisesti voimassayleisrajoitus -nopeusrajit.
Varkauden kaupungin rajalta 450 metrin matkalla Harjurantaan päin (80km/h).
rajoitus. Harjurannan kylän kohdalla on noin kilometrin matkalla 50on60km/h
km/h -nopeusrajoitus.

Viereisellä sivulla Kuva 2. Kartta nopeusrajoituksista keskusta-alueella
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Liikennemäärät ja teiden toiminnallinen luokitus

Liikennemäärältään vilkkain tie on maantie 468 Asematien (maantie 4684) liittymässä, jossa laskentojen mukaan on viikolla 21/1996 ollut ajoneuvo-liikennettä
yksikköälvrk. Taajaman itäpuolella on Sisutien liittymän kohdalla ollut1370
ajoneuvoa vuorokaudessa viikolla 33/1996 ja taajaman länsi-puolella 1092
Pisamaniementien liittymän kohdalla samalla viikolla 829 ajoneuvoalvrk. Kevyttä
liikennettä on samassa laskennassa ollut Asematien liittymässä 364/vrk, Sisutien
liittymässä 42/vrk ja Pisamaniementien liittymässä 70/vrk.

I
I

ITI
I
1
•

I

JII 111111 IIIIIiei I IUVIId.

I468 IMaantie
I4681 JMaantie
15403 Ipaikallistie
Liikennemäärä: (keskivuorokausiliikenne)
430 KVL 1995 (ajon euvot)

Kuva 4. Liikennemäärät ja teiden luokitus
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Suunnittelutilanne

Tielaitoksen Kaakkois-Suomen tiepiiri laatu parhaillaan tiesuunnitelmaa Könönpelto-Rauhamäki maantien 4681 parantamiseksi välillä Harjuranta-Rauhamäki.
Hankkeessa tien linjausta ja liikennöitävyyttä parannetaan koko välillä ja
kohdalla olevat mäet kierretään uudella linjauksella. TiesuunnitelmaTuntrimäe
valmistuu keväällä 1998.
Lisäksi tiepiirissä on valmistunut tarveselvitys Kangaslammin keskustan tie- ja
joka toteutuessaan muuttaa etenkin kevyen liikenteen likenjärsty,
olosuhteet turvallisemmiksi. Hankkeen päätavoitteena on alentaa ajoneuvoliikenteen nopeustasoa jaksottamalla taajamatiet 468 ja 4684 kirkonkyläraittiin,
keskustajaksoon sekä sisääntulojaksoihin. Keskustajaksoa kehitetään
järjestämällä turvalliset kevyen liikenteen olosuhteet sekä tien pituus- että
poikkisuunnassa ja rakentamalla liikekiinteistöille toimivat pysäköintialueet ja
Autoliikenteen nopeudet on kylän keskustassa saatava pysymään litymä.
alhaisina (40km/h).

2.3 Liikenneonnettomuudet
Liikenneonnettomuusselvitys tehtiin Kaakkois-Suomen tiepiirin liikenneonnettomuustilastojen tietoja hyväksikäyttäen.
Vuosina 1992-1996 tapahtui Kangaslammilla 18 poliisin kautta tiepiirin tilastoihin
tullutta liikenneonnettomuutta.
Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ajanjaksolla ole tapahtunut. Kaksi
onnettomuutta johti henkilövahinkoihin ja näissä onnettomuuksissa loukkaantui
neljä henkilöä. Loput onnettomuuksista johti aineellisiin vahinkoihin. Kevyen
liikenteen onnettomuuksia ei tarkastelujakson aikana tapahtunut yhtään
kappaletta.
Taajama-alueella tapahtui vain yksi onnettomuus Rauhatien liittymän kohdalla.
-asutusalueella onnettomuudet ovat tapahtuneet kunnan vilkkaimmin Haj
liikennöidyillä maanteillä 468 ja 4681 kuitenkaan ilman mainittavaa
kasaantumista. Yksityisteillä on kyselyjen perusteella tapahtunut viimevuosina
jonkin verran ojaanajoja ja peltivaurioita aiheuttaneita kohtaamisonnettomuuksia.

Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelma
LIIKENNETURVALLISIJUDEN NYKYTILA

Liikenneonnettomuudet 1992-1996

Omaisuus- Loukkaan- Kuolema
vahinko
tummen
Jalankulku-, polkupyörä- 'çç'
tai mopo-onnettomuus

vr

Yksilläisonnettomuus
(ei toista osapuolta)

£

Muu onnettomuus
Eläinorinettomuus

Kuva 5. Onnettomuuskartta
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Liikenneonnettomuudet jakautuivat on nettomuustyypeittäin seuraavasti:
yksittäisonnettomuudet
12 kpl
66 %
hirvionnettomuudet
3 kpl
16 %
ohitusonnettomuuksia
1 kpl
6 %
kääntymisonnettomuuksia
1 kpl
6 %
muita onnettomuuksia
1 kpl
6 %
Yleisin onnettomuustyyppi on yksittäisonnettomuus (66 %), jotka ovat pääosin
tieltä suistumisia. Hirvionnettomuuksja on sattunut tarkastelujaksolla kolme
kaaletta.

Kääntymis Muita
6%
6%
Ohitus
6%

Hirvi
16 %

ksittäis
66%

Kuva 6. Onnettomuustyypittäinen jakautuma

Onnettomuuksien ajallisesta jakautuneisuudesta voidaan pienestä määrästä
huolimatta tehdä johtopäätös, että perjantaina ja varsinkin lauantaina tapahtuu
suhteellisesti eniten onnettomuuksia.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
E

Kuva 7. Onnellomvuksieri viikonpäivä- ja kuukausivailflelut
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Olosuhteet onnettomuushetkellä

Onnettomuushetken olosuhteet ovat olleet suurimmassa osassa
onnettomuuksia hyvät.
Sääti ta

onnettomuuksista 55 % eli 10 tapahtui kirkkaalla säällä
onnettomuuksista 33 % eli yksi tapahtui pilvipoudalla
onnettomuuksista
6 % eli yksi tapahtui vesisateella
onnettomuuksista
6 % eli yksi tapahtui lumisateella
Tienpinta

onnettomuuksista 66 % eli 12 tapahtui paljaalla, kuivalla tiellä
onnettomuuksista 17 % eli 3 tapahtui paljaalla, märällä tiellä
onnettomuuksista 11 % eli 2 tapahtui jäisellä tiellä
onnettomuuksista
6 % eli yksi tapahtui lumisella tiellä
Valoisuus

onnettomuuksista 61 % eli 11 tapahtui valoisana aikana
onnettomuuksista 22 % eli 4 tapahtui pimeän aikana
onnettomuuksista 17 % eli 3 tapahtui hämärän aikana
Säätila
lumisade
6

% vesisade
6%

kirkas

pilvipouta

5%

3%

Tienpinta

Valoisu us

jaa

valoton

'iumi

, y,

märkä
17%

valoisa
% 61

kuiva
6%

Kuva 8: Olosuhteet onnettomuushetkellã

hämarä
17%
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2.4 Kyselyt
Kyselyjen merkitys

Kyselyillä hankitaan tietoa tienkäyttäjien vaaralliseksi kokemista liikenneverkon
ympäristön kohteista sekä tietoa tienkäyttäjien odotuksista liikenneturvalli--ja
suuden parantamisessa. Lisäksi kyselyillä saadaan esille uusia ongelmakohteita,
jotka eivät tule poliisin jatiepiirin tietoon tai muuten tilastoiduiksi. Kangaslammilla
kyselyjen merkitys on erittäin suuri onnettomuuksien vähäisen määrän takia.
Kyselyillä pyritään aktivoimaan eri tienkäyttäjäryhmiä liikenneturvaUisuustyöhön.
Eri tienkäyttäjäryhmiltä on odotettavissa palautetta erityyppisistä ongelmakohteista. Koululaiset painottavat ongelmia jalankulkijan ja pyöräilijän näkökannalta sekä ammattlautoilijat autoliikenteen kannalta.
Kyselyjen laajuus ja suuntaaminen

Kysely suunnattiin kolmelle kohderyhmälle: koululaisille, yksityistiekunnille
sekä yleisesti kaikille liikenneturvallisuudestaja omasta liikkumisympäristöstään
kiinnostuneille kuntalaisille. Koululaiskysely jaettiin opettajien kautta kaikille
Kangaslammin ala-asteiden oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Yleistä
mielipidettä liikenneturvallisuudesta kysyttiin kunnanvirastossa, kirjastossa,
kaupoissa ja pankeissa jakelussa olleilla lomakkeilla. Yksityisteiden hoitokunnille
lähetettiin omat lomakkeensa. Lomakkeita lähetettiin lisäksi kunnan suurimmille
työpaikoille. Kyselystä tiedotettiin Varkauden lehdessä.
Yleisökysely

Yleisökysely toteutettiin eri asiointipisteistä saatavilla lomakkeilla. Lomakkeita
palautettiin 42, joissa parannettavia kohteita nimettiin 54.
Yleisökyselyssä kysyttiin vaarallisia teitä jaliittymiä kirkonkylän alueelta ja hajaasutusalueelta, kevyelle liikenteelle vaarallisia paikkoja, muita liikenneturvallisuusongelmia, tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä ja parannuskeinoja
käytmisen.
Yleisökyselyssä eniten vaarallisen kohteen mainintoja sai Kangaslammin
keskustaajaman ja Mantun kohdan liikennejärjestelyt. Seuraavaksi eniten
mainintoja tuli maantieltä 468 väliltä Kurenniemi—Viljolahti, Hevonlandentieltä
(paikallistie 15406), Asematieltä (maantie 4684) sekä Pisamaniementieltä
(paikallistie 15404). Yksittäisistä liittymistä eniten mainintoja saivat Kangaskodin
liittymä, Pasonniementien liittymä, Karhujoentien liittymä ja Härmäniementien
sillan kohta, litymä.MunavrsikohteHnsi.Puae
Asematien tasoylikäytävä, Siikajoen mutkat sekä koulujen lähialueet.
Kaavateillä ongelmallisiksi kohteiksi todettiin Karhujoentien ja terveyskeskuksen
liittymä, paloaseman kohta' Sisutie, liikuntatalon liittymä sekä Autiotien ja
Rauhatien liittymä. Lisäksi mainittiin vaaralliseksi pururadan ja kaavateiden
ylityskohdat. Pasonniementien kapeus on ongelma, koska sillä on kesäaikaan
paljon kevyttä liikennettä läheiselle uimarannalle.

II
I
II

I
U
U
U
II
U
I
II
II
I
II
U
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Muina yleisinä liikenne- ja liikenneturvallisuusongelmina Kangaslammilla
maintkyseläuravt
asiat:
- tilannenopeudet yleisesti liian kovat
- kevyen liikenteen väylien puute
- postilaatikkorivistöt liittymien näkemäalueilla
- lasten kuljetus autoissa ilman turvavöitä
- keskustassa liikkeiden henkilökunnan jatkuva pysäköinti etupihoilla
- tievalaistuksen loppuminen ennen Paloasemaa
- mopoilijoiden suuntamerkit
- rattijuopumukset
Lisäksi lossiaikataulujen tulo on lisännyt ylinopeuksien ajamista, koska halutaan
ehtiä lossille. Ongelmana nähdään yleisesti myös poliisivalvonnan vähäinen
määrä sekä talvihoidon tason heikkeneminen.
Kangaslammin liikennekäyttäytymisessä pelottavat eniten ylinopeudet, rattijuopot, lasten ja nuorten holtiton ajelu taajamassa sekä vaaralliset ohitukset.

I

Liikennekäyttäytymistä parannettaessa Kangaslamm illa kannattaa korostaa
oikeita tilannenopeuksia sekä vilkun ja heijastimen käyttöä. Lisäksi halutaan
enemmän poliisin suorittamaa valvontaa.
Yhteenveto yleisökyselyistä on liitteenä 1.
Koululaiskysely

Koululaisten kysely tehtiin toukokuun lopussa. Koululaisille jaetuista kyselylomakkeista palautettiin 100 kappaletta.
Koululaisilta kysyttiin koulumatkan tekotapaa eri vuodenaikoina, koulureittiä,
vaarallisia paikkoja koulumatkan varrella ja muualla sekä muuta liikenteeseen
liittyvää.
Koululaiskyselyssä koulujen lähialueet saivat luonnollisesti eniten mainintoja
vaarallisuudesta. Eniten vaarallisen kohteen mainintoja saivat keskustaajama
kohta. Seuraavaksi eniten mainintoja tuli maantieltä 4681 Härmä- jaMntu
niementien liittymästä, Asematiestä yleensä sekä Asematien liittymästä
keskustassa. Lisäksi useita mainintoja saivat Harjurannantien soraosuus,
Härmäniementieja Pasonniementien liittymä. Mitään selkeää yksittäistä kohdetta
kyselyssä ei noussut esille. Koululaiskyselyissä mainitut kohteet parannusehdotuksineen on käsitelty toimenpideohjelmassa.
Yhteenveto koululaiskyselyistä on liitteenä 2.
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Yksityisteiden kysely
Yksityisille tienhoitokunnille, jotka ovat kunnan rekisterissä, lähetettiin kysely
toukokuun loppupuolella. Lomakkeita palautettiin 25 kappaletta.
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa on otettu huomioon
myös yksityistiekyselyissä esille tulleita kohteita. Yksityistiekyselylomakkeet
luovutetaan Kangaslammin kunnalle, jolloin kunta voi paremmin kohdentaa
yksityistieavustuksensa liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisiin kohteisiin.
Yksityisiltä tiehoitokunnilta kysyttiin perustietoja tiehoitokunnista, onnettomuustietoja ja ongelmakohtia. Yksityisteillä ongelmiksi koettiin usein jyrkät
mutkat, huonot näkemäalueet, tien kapeus ja jyrkät mäet. Talvella liukkaat kelit
aiheuttavat vaaratilanteita ja kesällä suuret liikennemäärät.
Parannustoimenpiteet kuuluvat tiehoitokuntien vastuulle, mutta kunnalta ja
valtio nsärahituykednavstui.
Onnettomuuksia on viime vuosina tapahtunut kyselyjen perusteella yhdeksällä
yksityistiellä. Yksityisteillä on tapahtunut useita peltivaurio-onnettomuuksia ja
vieläusamp"hti-lnea.Pt opeuksinat
onnettomuuksista aiheutuu yleensä vain peltivaurioita.

2.5 OJosuhdetarkastelu
Liikenneolosuhteiden tarkastelu maastossa
Arvioimalla liikenneolosuhteita maastossa tarkastellaan maankäytön ja eri
kulkumuotojen liikennejärjestelyjen ristiriitaa sekä liikenneteknisiä puutteita.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota toteutettuun Ilikenneverkon jäsentelyyn ja
kevynlitrousekäyhtinl eksratiuhn.
Maastotarkastelulla täydennetään kerättyä aineistoa ja luodaan pohjaa
toimenpiteiden suunnittelulle sekä etsitään liikenneturvallisuudestaan vaarallisia
kohteita, jotka eivät ole tulleet esille onnettomuustilastoissa tai haastatteluissa.
Yhteinen maastokäynti
Työryhmän yhteinen maastokäynti toteutettiin lo. syyskuuta 1997 arvioimalla
maastossa kyselytutkimuksessa esiin tulleet kohteet, joissa oli painotettu
nimenomaan vaaratekijöitä. Yhteisestä maastokatselmuksesta jätettiin pois
sekä keskustaajaman parantamisen yhteydessä korjattavat kohteet, että
Harjurannantien soraosuus, mistä on parannussuunnitelma tekeillä. Katselmuksen kohteet arvioitiin kandeksan eri osatekijän avulla asteikolla 0-2.
Kohteelle annettiin 0 pistettä, mikäli liikennetekninen ratkaisu kohteessa havaittiin
turvalliseksi, 1 piste, mikäli ratkaisu poikkesi hieman turvallisesta ja 2 pistettä,
mikäli ratkaisussa oli selviä liikenneteknisiä puutteita. Tarkasteltavia kohteita oli
kaikkiaan 14.

U
I
I
I
I

Pisteytyksessä vaarallisimmaksi kohteeksi saatiin Salopirtintien liittymä
maantiellä 468. Liittymät sijaitsevat rautatien eritasoliittymän jälkeen erittäin
pahassa kohdassa. Ainoana parannustoimenpiteenä nähtiin kaikkien Ilittymien
järjestely turvallisempaan paikkaan.

I
I

Maantiellä 468 Siikajoen itäpuolen yksityistieliittymän paikkaa on muutettava
noin 30 metriä länteen päin, mutta Siikajoen mutkien sivukallistuksien
muuttaminen tulee kysymykseen vain suuremman koko tietä koskevan kunnos tustyön yhteydessä. Pellonpääntien liittymässä parhaaksi turvallisuutta
parantavaksi toimenpiteeksi arvioitiin liittymän siirtäminen noin 50 metriä
Varkauteen päin rummun t iselle puolelle.
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Kilpimäen koulun liittymä ja Kangaskodin liittymä ovat vaarallisia, mutta
näkemäleikkauksilla ja näkemäraivauksilla liittymät saadaan turvallisiksi.
Kurenlandentien liittymään asennetaan Viljolandesta päin tultaessa liittymän I
ennakkomerkki. Asematien päässä on kunnan ja Tielaitoksen yhteistyönä
löydettävä koululaiskuljetuksille kääntöpaikka ennen rautatien tasoristeystä.
Sisutielle on asennettava kärkikolmio ja paloaseman liikenne etenkin
hälytystilanteissa on saatettava kuntoon.

Maantiellä 4681 Härmäniementien liittymä parannetaan Harjurannantien
soraosuuden kunnostamisen yhteydessä lähivuosina. Harjurannan koulun
kohdalta on näkemäesteenä olevat ilmoitustaulut siirrettävä toiseen paikkaan.
Lisäksi Harjurannan itäpuolen 50 km/h nopeusrajoitusta siirretään lähemmäs
koulua.
Työryhmän maastokäynnin kohteet ja parannusehdotukset niihin esitetään
taulukossa 2.1 sivuilla 23-24.

20
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Maantie 468 Paloasema, Sisutie

Maantie 4681 Härmäniementien liittymä

Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelma

LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

Maantie 468 Kilpimäen koulun Ilittymän kohta länteen päin

Maantie 468 Salopirtin liitiymä

21
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Maantie 468 Pe/lonpääntien liittymä

Maantie 4684 Kan gaskodin liittymä

I
I
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Työryhmän
parannus
ehd.

Kohde

Kyselyjen mukainen
vaaran syy

Kyselyissä ehd.

1. Kilpimäen
koulun liittymä

-huono näkyvyys

-30 km/h rajoitus

- näkemä
K-leikaus
lammen
puolelle
-näkemäraivaukset

2.Maantie 468
Kurenlandentien liittymä

-liittymä alamäessä
-huono näkemä

-risteävän tien
merkki

-"sivutien

3. Maantie
4684

-kirkolle päin huono
näkemä

-levitys, puiden
kaato
-vasemmallekääntymiskielto
-liittymän siirto
kirkolle päin
30m

-kirkonkylän
puolelle
näkemäleikkaus
tien leikkaus ja

4. Maantie
4684

-koulukyyti käy kään tymässä radan takana, radassa mutka
lähellä, ylitykset
vaarallisia
vartioimattomalla
tasoylikäytävällä

-tasoylikäytävän

-kunta tekee
kääntöpaikan

Kangaskodin
liittymä

Asematien
pään
tasoylikäytävä

5. Maantie
Asematie

468

parnus

-keltainen
vilkkuvalo
kouluaikana.
-tien oikaisu

-vanhuksia tiellä

sirtämne

-kääntöpaikan
tekeminen kunnan
tontin kolmioon

-päällystys ja

-kelirikon aikana huonossa kunnossa.
-sateella liukas ja lie
-juine
-kapea, pimeä, näkäesteitä.
-vaarallinen p -pyörille.
-tukkirekka- ja hevos

risteys" merkki
liittymän
eteläpuolelle

-katuvalot
Kangaskodille
saakka
-rajoitus 60 km/h
-kesälpöyin

-koko tien
perusparannus

peruskoja

-näkem stiden

poist
-tien leventäminen

-likentä.

-puomillinen
liittymä maantielle (vain
hälytyskäyttöön)

6. Palo-

-hälytystilanteissa
epäselvyyksiä kun
liikennettä asemalta
pois ja asemalle ja
Sisutielle

-paloasemalle oma
liittymä maantielle.
-paloasemasta varoittava liikennemerkki

7. Maantie

-väärässä paikassa

-siirto Rauhamäen- -asia hoidettu
jälkeen
tie30:n
kirkolle päin

aseman
kohta/Sisutie

468to03
3500

Hirviva ro itusmerkki
Taulukko 2.1 Työryhmän maastokäynnin kohteet ja parannusehdotukset niihin,
jatkuu seuraavalla sivulla
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Kohde

Kyselyjen mukainen
vaaran syy

Kyselyissä ehd.
parannus

8.Siikajoen
itäpuolen ytieliittymä

-näkyvyys itään huono

-

9.Maantie 468
Siikajoen
mutkat

-sivukaltevuudet liian
pienet.

-kaltevuuksien
korjaaminen

-näkemäraivaukset

10. Pellonpääntien liittymä

-huono näkyvyys,
suuret nopeudet
-ylämäki liityttäessä
-talvella vaarallinen

-nopeusrajoitus

-muutos vain
suuren
maantietä
koskevan
parannustyön
yhteydessä

Työryhmän
ehd. parannus

-liittymän siirto

30 m länteen

päin

-liittymän siirto
länteen päin n.
50 m rummun
toiselle puolelle
11. Maantie

-huono näkemä

-liittymän siirto

Salopirtintien
liittymä

-ko. kohdan
kaikkien
liittymien järjestely

12. Rauhamäenkujan
liittymä

-näkemäraivausta
kirkolle päin

468 to 02

1 3.Maantie
4681

Härmäniementien liittymä

14. Harjurannan koulun
liittymä ja kohta
(maantie 4681)

-liittymässä mutka ja
mäki
-talvella vaarallinen
mäki
-Kangaslammelle
käännyttäessä vaarallinen mutka.

-mutkan ja mäen
oikaisu
-risteys
leveämmäksi ja
mäki
loivemmaksi.
-liittymä
kaarevaksi

-parannettava
Harjurannantien
rakentamisen
yhteydessä

-ei suojatietä
-ei jk+pp-tietä
-paljon liittymiä

-suojatie
-jk+pp -tie
kaupungin rajalta
asti myöhemmin

-ilmoitustaulut
pois estämästä
näkemää
liittymistä
-Harju rannan
itäpuolen
50 km/h

siirretään
lähemmäs
koulua
jatkoa edelliseltä sivulta
Taulukko 2.1 Työryhmän maastokäynnin kohteet ja parannusehdotukset nIIhin.
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Olosuhd eta rka ste/u

Kohde nro

a

b

1
2
1

3
4

Pisteet osatekijöille 0-2 pistettä
c
e
d
f
g

h

Pisteet yht.

2
1

2
1

4
2

2

2

5
2

2

5
6
7
8

1

9
10

1

2

1

1

5

2

2

2

2

8

2

1

11
12
13
14

Pisteytys
0
1
2

=
=

1

turvallinen
hieman turvaton
selkeitä liikenneturvallisuuspuutteita

2

3

Osatekijät
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

kevyt liikenne
liittymätiheys ja -tyypit
väylän geometriaja
poikkileikkaus
liikenteenohjaus
nopeusrajoitus
näkemät
valaistus
liikenneratkaisutja
maankäyttö

Ongelmakohteet
Liikenneturvallisuuden ongelmakohteet on lueteltu ja numeroitu järjestyksessä
mukaan, miten paljon kohteesta on mainintoja kyselyissä ja mitä sen
maastotarkasteluissa on tullut ilmi. Onnettomuuksia ei niiden vähäisyyden
vuoksi ole käytetty järjestysperusteena.
Liikenneturvallisuuden ongelmakohteet on kerätty taulukkoon 2.2 sivulla 26 ja
merkittykuviin 9ja 10 sivulla 28.
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Kohteet vaarallisuusjärjestyksessä
tehtyjen kyselyjen ja maastotarkastelun perusteella
Vaarallinen kohde

Useita mainintoja kyselyssä

koululaiset

yleisö

1. Keskustaajama yleensä

x

x

2. Maantie 468 (Kanqaslammintie)
Mantun kohta

x

x

3. Maantie 4684 Asematie

x

x

4. Maantie 4681 (Harjurannantie)
Härmäniementien liittymä

x

x

5. Maantie 468 Pasonniementien liittymä

x

x

6. Maantie 4681 (Harjurannantie) soraosuus

x

x

7. Maantie 468/ Maantie 4684
Asematien liittymä

x

x

8. Maantie 468 "punainen silta"

x

x

9. Maantie 468 SALE:n liittymät

x

x

10. Maantie 468 tieosat 05 ja 06
Kurenniemi Viljolahti

x

-

11. Paikallistie 15406 Hevonlandentie

x

x

12. Maantie 4684 (Asematie) Terveystalon eli
Karhujoentien liittymä

x

x

13. Maantie 4684 "Asematien kääntöpaikka" eli
vartioimaton tasoylikäytävä aseman luona

x

14. Maantie 4684 (Asematie)
Kangaskodin liittymä

x

15. Paikallistie 15404 Pisamaniementie

x

16. Maantie 15403 Härmäniementie

x

x

17. Maantie 468 Pisamaniementien liittymä

x

x

18. Maantie 468 Teknisen toimiston kohta

x

x

19. Maantie 468 SIWAn liittymä

x

x

20. Maantie 4681 Harjurannan koulun liittymä

x

x

Taulukko 2.2 Liikenneturvallisuuden ongelmakohteet, jatkuu seuraavalle sivulle
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Kohteet vaarallisuusjärjestyksessä
tehtyjen kyselyjen ja maastotarkastelun perusteella
Vaarallinen kohde

Useita mainintoja kyselyssä

koululaiset

yleisö

21. Maantie 468 Siikajoen mutkat

x

22. Maantie 4703 Viljolandentie

x

23. Maantie 4684 Myllytien liittymä

x

x

24. Koulun liittymä

x

x

25. Maantie 468 Koulun suojatie

x

26. Maantie 4681 Huuhtauksentien liittymä

x

27. Maantie 468 Paloaseman kohta

x

28. Paikallistie 15406 Tolkkaantien liittymä

x

29. Maantie 4681 Joutenniementien Uttymä

x

30. Maantie 468 Kuivaniementien lUttymä

x

31. Maantie 468 Pellonpääntien liittymä

x

32. Maantie 468 Huuhinsaarentien liittymä

x

33. Maantie 468 Rauhantien liittymä

x

34. Maantie 468 Kilpimäen koulun liittymä

x

35. Karhujoentie/Autiotie/terveyskeskus

x

36. Rauhamäen ylikulkukäytävä /
Salopirtin tasoylikäytävä

x

37. Karhujoentie

x

38. LUkuntatalon liittymä

x

39. Koikkalan kurvi

x

40. Maantie 4681 Akonlahti -Unimäki

x

41. Maantie 4681 Harju ranta - maantie 468

x
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Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelma

LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

Kuva 9. Haja -asutusalueen lllkenneturvallisuuden ongelmakohteet

I

1
I
Kuva 10. Kirkonkylän liikenneturvallisuuden ongelmakohteet

I
I

Kangaslammin liikenneturvailisuussuunnitelma

29

LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2.6 Nopeusmittaukset
-

I
I
I
I

Kangaslammilla mitattiin tiepiirin tutkalla ajonopeuksia neljässä pisteessä
elokuussa 1 997. Pisteet sijaitsivat oheisen kuvan 11 mukaisilla paikoilla.
Harjurannan koulun kohdalta mitatuissa nopeuksissa on selvä ero ajosuuntien
välillä, sillä Kangaslammelle päin ajaneiden nopeudet olivat puolella autoista
noin 10 km/h yli sallitun nopeuden, kun taas Varkauteen päin ajaneiden
nopeudet olivat yhtä reilua ylinopeutta (65 km/h) lukuunottamatta rajoituksen
mukaisia.
Mittauspisteessä 1 eli "punaisen sillan" kohdalla Viljolahteen päin ajaneiden
henkilöautojen keskinopeus 60 km/h:n rajoitusalueella oli 65 km/h. Yli 70 km/h
henkilöautoja oli kuusi 23:sta. Raskas liikenne ajoi rajoitusten mukaan ajneit
ko. suuntaan. Pisteen 1 keskinopeus henkilöautoilla Kangaslammin suuntaan
oli 62km/h. Yli 70km/h ajaneita oli kolme 22:sta. Kaikki kolme raskaanliikenteen
ajoneuvoa ajoivat ylinopeutta: 66, 68 ja 75 km/h.
Mittauspisteessä 2 eli Asematien liittymässä nopeusrajoitusta 50 km/h noudatettiin muuten paitsi kolmen ajoneuvon kohdalla: Viljolahteen päin ajanut
ainoa pakettiauto 67 km/h ja toinen raskaista ajoneuvoyhdistelmistä 61 km/h
64 km/h. Mitattuja ajoneuvoja oli sekäVarutnpijheklöauto
yhteensä 53 kpl.
Mittauspisteessä 3 eli Teknologiantien liittymän kohdalla Kangaslammille
tultaessa ylittyi sallittu 50 km/h nopeusrajoitus säännöllisesti riippumatta ajoneuvotyypistä. Keskinopeus oli 59 km/h. Suurimmat nopeudet 75 ja 71 km/h
57 km/h. Yli 60 km/holivathenköu.Vratenpäiolks u
nopeuksialtmän25:
ja suurin nopeus 70 km/h henkilöautolla.
Mittauspiste 4 sijaitsi Rauhantiellä, missä liikenteen vähäisyyden takia ei saatu
luotettavaa kuvaa ajonopeuksista. Mitatut ajoneuvot noudattivat kuitenkin
rajoituksia.
Kokonaisuudessaan voidaan havaita ajoneuvojen nopeuksien keskustassa
välittömästi keskustajakson ulkopuolella olevan liian suuria. Tämä korjautuu
Kangaslammin keskustan uusien liikennejärjestelyjen toteuduttua parin vuoden
kuluttua.
Harjurannan koulun kohdalla nopeusrajoitusta siirretään Härmäniementien
liittymästä lähemmäs koulua vaikutuksen tehostamiseksi. Varkaudesta päin
tultaessa ajonopeudet koulun kohdalla on liian suuria ja niihin pitäisi pystyä
vaikuttamaan muuten liikenneteknisin keinoin.

30
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KIRKONKYLÄ

Kiven/ahti

Heposelkä

Kuva 11. Nopeusmittauksien suorituspaikat
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3. SUUNNITELMAN TAVOITTEET
Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteeksi asetettiin liikenneturvallisuuden ongelmakohtien järjestelmällinen parantaminen laadittavan toimenpideohjelman perusteella. Ympäristön parantamissuunnitelman
tueksi on kunnan eri hallintokuntien kehitettävä tiedotus-, koulutus- ja liikennekasvatustyötä.
Suunnitelman keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet ovat
- liittymien näkemäalueiden kunnossapidon kehittäminen
- ongelmallisiksi koettujen liittymien ja tienosien parantaminen
- kevyen liikenteen turvallisuuden lisääminen
- yleisen mielipiteen muokkaaminen liikenneturvallisuustyölle positilviseksi
- kunnan eri hallinnonalat kattavan liikenneturvallisuustyön järjestäminen
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LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI
4.1 Kirkonkylä
Kangaslammin keskustaan on valmistunut tarveselvitys Kaakkois-Suomen
tiepiirissä tammikuussa 1997. Suunnitelmassa on otettu vahvasti esille liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet maantiellä 468 Sisutien liittymästä aina
Pasonniementien liittymään asti. Lisäksi on tarkasteltu Asematietä eli maantien
parantamistoimenpiteitä noin 500 metrin matkalla. Tämän liikenne- 468
turvallisuussuunnitelman liitteinä ovat tarveselvityksen tien jaksottelu (lute 3) ja
ympäristökohteet, hanke-ehdotuksen kartta (lute 4) sekä Asematien liittymän ja
(lute 5).
koulnsedtiympäröka
Kangaslammin keskustan tiejärjestelyt ovat Kaakkois-Suomen tiepiirin
toimenpideohjelmassa vuonna 2000. Tätä ennen keskusta-alueesta laaditaan
vielä tiesuunnitelma, missä esitetään vielä tarkemmin keskustassa tehtävät
toimenpiteet.
Tässä liikenneturvallisuussuunnitelmassa käsitellään myöhemmin keskustan
tiejärjestelyjä vain liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä esille
tulleiden uusien liikenneturvallisuuskohteiden osalta.
Kangaslammin paloasemalle on nykyään kaksi liittymää, toinen Sisutien kautta
toinen suoraan maantieltä 468. Tämä liittymä on nykyään suljettu aidoun, ja
mutta on erittäin tärkeä palokunnan toiminnan kannalta. Ongelmana on pidetty
hälytyksien aikaan syntyvää kahteen suuntaan tapahtuvaa liikennettä Sisutiellä.
Parannusehdotuksena on saada lähtevä hälytysliikenne kulkemaan suoraan
liittymästä maantielle ja paloasemalle tuleva liikenne kulkemaan Sisutien kautta.
Tämä voidaan hoitaa asentamalla liikennemerkki ajoneuvolla ajo kielletty
suoraan liittymään varustettuna lisäkitvellä"Ei koske hälytysajoneuvoja". Toisena
parantamiskeinona olisi paloasemalta ohjattavan puomin asentaminen luittymään.
Sisutien luittymään on asennettava kärkikolmio.
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Maantie 468 Punainen silta itään päin

Maantie 468 Punainen silta länteen päin

I
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4.2 Haja-asutusalue
Mt 468 RauhamäentieNiljonlandentie
Tie on kokonaan kestopääflystetty. Tieosien 05ja 06 päällysrakenne on uusittu
kesän 1997 aikana. Monet tässä liikenneturvallisuussuunnitelmassa erillisinä
kohteina käsitellyt yksityistieliittymät ovat näkemiltään ja liittymäolosuhteiltaan
puutteellisia. Ne korjaamalla paranee liikenneturvallisuus huomattavasti.
Mt 4681 Harjurannantie
Tie on päällysrakenteeltaan Varkauden rajan ja Härmäniementien liittymän
välillä hyvässä kunnossa oleva kestopäällystetie. Muutamissa liittymissä on
huonohkot näkemät. Tien soraosuudesta on parantamissuunnitelma tekeillä,
jossa tien linjaus ja tasaus muuttuu paremmaksi. Härmäniementien liittymä
parannetaan em. suunnitelman yhteydessä. Soraosuus nykyisellään erittäin
mäkinen ja mutkainen.
Mt 4684 Kangaslammen asematie
Tie on taajamaosuuden jälkeen sorapintainen, kuivalla ilmalla pölyinen ja
Tien linjaus ja tasaus on paria kohtaa lukuunottamatta sateilmuk.
kohtalainen. Tie kulkee alkupäässä harjun päällä, joten varsinkin liittyvien
teiden tasauksien korjaaminen ei onnistu ilman suuria rakennustöitä. Tie on
kelirikkoaikana huonossa kunnossa, joten vain suurempi perusparannustyö
parantaa tietä ratkaisevasti. Perusparannustyön yhteydessä kannattaa tehdä
tasauksen ja linjauksen pienet muutostyöt sekä liittymien korjaustyöt.
Kangaskodin liittymä on parannettava jo aikaisemmin.
Mt 4703 Viljolandentie
Tie on sorapintainen, hyvin mäkinen ja mutkainen. Tiellä on monta tässä
suunnitelmassa erikseen mainittua parantamiskohdetta, jotka kannattaa
aikanaan parantaa erillisinä, sillä koko tien parantamiseen ei luultavasti tule
olemaan suuria mandollisuuksia pienen liikennemäärän takia.
Pt 15402 Karhilantaipaleen paikallistie
Tie on sorapintainen, vähän liikennöitypaikallistie, jolla ei joitakin näkemäpuutteita
lukuunottamatta (Karhilantien liittymä) ole vaarapaikkoja.
Pt 15403 Härmän jemen paikallistie
Tie on sorapäällysteinen. Linjaus on pääosin hyvä. Tasausta ja kuivatusta olisi
joiltakin kohdin parannettava. Kivet, kalliot ja puut on poistettava ulkoluiskista
liian läheltä tietä. Kelirikkoaikana tie vaikeakulkuinen johtuen kuivatuksen
puutteistaja routimisesta. Vain suurempi peruskorjaus auttaisi kelirikkoisuuteen.
Erikseen mainitut yksityistieliittymät olisi parannettava aiemmin.
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Pt 15404 Pisamaniemen paikaHistie
Tien alkupää vedenottamolle asti on vanhaa, paikkailtua ja kapeaa
kestopäällystettä. Siitä eteenpäin sorapintaa. Tien alkupäässä on kaiteet muutettu
teräskaiteiksi v. 1997. Tie vaatisi kalliin perusparannuksen, jotta kaikki puutteet
saataisiin korjattua. Tien turvallisuutta voitaisiin parantaa vähitellen ojitusta
lisäämällä, luiskia loiventamalla, pylväitä siirtämällä ja lähipuita poistamalla.
Pt 15406 Hevonlanden paikallistie
Tie on sorapintainen. Tien linjaus kohtalainen paria rakennuksen tai mutkan

aiheutmnäksluotam.Liysäpotaui
estämästä näkemää. Mäkien madallus ja tien levennys voisi auttaa tien
loppupäässä parissa kohtaa. Kivikkoahontien liittymästä puuttuu kärkikolmio.
Tolkkaantien liittymä käsitelty erikseen tässä suunnitelmassa.

4.3 Liittymien näkemäolosuhteiden parantaminen
Yksityisten teiden näkemäalueen kunnossapito kuuluu liittyvän tien pitäjälle.
Yleisesti liittymien näkemät ovat heikot puuston ja muun kasvillisuuden takia.
Lisäksi monissa paikoissa on postilaatikot ja ilmoitustaulut sijoitettu näkemäalueelle siten, että ne estävät näkemistä. Lumien poistonäkemäalueilta
useamman kerran talvessa on tarpeen näkemäolosuhdevaatimuksien
täyttämiseksi.
Yksityistieliittymissä tulee yleensä olla vähintään seuraavalla sivulla olevissa
piirroksissa esitetyt näkemät ja näkemäalueet. Sulkeissa olevaa mittaa voidaan
kuitenkin käyttää kohtuuttomien haittojen ja kustannusten välttämiseksi.
Näkemäalueen koko määriteltäessä käytetään joko yleiselle tielle merkittyä
nopeusrajoitusta tai perusnopeuden tieosuuksilla kussakin kohdassa yleisesti
käytettyä ajonopeutta.
Liittymisnäkemä katsotaan 1,1 metrin korkeudelta yksityisen tien pinnasta 1,1
metrinkoudlyseti.Lmvarknäeliuskohda
otetaan paikallisista oloista riippuen 1 ,5-1 ,0 metriä.
Näkemäalueen raivausta suunniteltaessa on huomattava, etteivät yksittäiset
puut, sähkö- ja puhelinpylväät ym. kapeat esteet yleensä rajoita näkyvyyttä,
mikäli ne eivät sijaitse lähellä tien reunaa.
Osana liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamista jaetaan NÄKEMÄTALKOOT- julkaisua yksityisten teiden pitäjille koko kunnan alueella.Kuvassa
12 on ohjeet 60 km/h ja 80 km/h nopeusalueiden liittymien näkemäalueiden
mitoituksista.
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Yks ityistiel iittymät
Näkemäalueet tasoliittymissä

6 m:ä käytetään poikkeuksellisesti
kustannusten välttä-kohtumien
miseksi sekä tontti- ja maatalousilit-

tym issä

130m

130 m

(100 ml

(100 ml

6 m :ä käytetään poikkeuksellisesti
kustannusten välttä-kohtumien
miseksi sekä tontti- ja maatalousliit-

tym issä

_______

150 ml

Kuva 12. Näkemäalueet

200m
(150 ml

-.
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Maantie 4703 Sauna/anden silta

Paika/listie 15406 Hevonlandentien To/vasen navetan kohta

Kangaslammin liikenneturvaHisuussuunnitelma
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Maantie 468 Slikajoen mutkat: länteen päin

Maantie 468 Siikajoen mutka!: itään päin
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Maantie 4684 Kan gaskodin liittymä Kan gaskodilta tultaessa

Maantie 468 Siikajoen itäpuolen yksityistieliittymä liittymästä Kangaslammille
katsottaessa

I
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I
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5. TOIMENPIDEOHJELMA
Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelma on laadittu
perustuen kaikkiin työn aikana esille tulleisiin liikenneturvallisuusongeimiin ja
niiden parantamismandollisuuksiin.
Toimenpideohjelman toteuttaminen on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan:
1998-2000
Il
2001-2003
III
2004-

Il

Toimenpideohjelma on jaettu seuraavasti:
- parantamistoimenpiteet
- pienet parantamistoimenpiteet
- liikenteenohjaustoimenpiteet

47 kpl
8 kpl
7 kpl

Toimenpideohjelman toteuttamiskustannukset on laskettu vuoden 1997
ne ovat noin 25,6 milj.mk, josta Tielaitoksen osuus on noin kustanoj
milj.mk, Kangaslammin kunnan osuus noin 500 000 mk ja yksityisten osuus25
noin 155 000 mk.
Toimenpideohjelman taulukoissa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
T
=
K
=
Ytk =
Yks=
Vj
=
Ti
=
Li
=
KL =

Tielaitos
Kangaslammin kunta
Yksitylstiekunta
Yksityinen
vaarallisuusjärjestys
vaarallinen tieosuus (1-10)
vaarallinen liittymä (1 —li)
kiireellisyysluokka I—Ill

Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet on esitetty
seuraavasti:
- parantamistoimenpiteet ovattaulukossa 5.1
- pienet parantamistoimenpiteet ovat taulukossa 5.2
- liikenteenohjaustoimenpiteet ovattaulukossa 5.3
Kuvaan 13 sivulla 47 on merkitty em. toimenpiteet.
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Toimen-

Kohde

pidenro

_______________________ ________________________

1

Keskustaajama

-taajamateiden jaksottelu
-jk+pp -teiden rakentaminen
-nopeuksien alentaminen
-pysäköintijärjestelyt
-lUttymien parantaminen
-suojateiden rakentaminen
-va!aistuksen rakentaminen

T,K

4200000

Ti

2

Mt 468 Mantun kohta

-liittymien järjestely
-jk ^ pp -tien rakentaminen

T,K

sis.ed.

T2

Toimenpiteet

-valaistuksen rakentaminen
-toteutetaan kohteen nro 1
________ __________________________ yhteydessä
3

Mt 4684 Asematie

Toteuttaja Tot.
Peruskust. mk teet Vj

__________ ________ ________

-rakenteen parantaminen
-jk ^ pp -tien rakentaminen
alkupäähän
-valaistuksen rakentaminen
alkupäähän
________ _________________________ -alkupää sis. kohteeseen 1

T,K

3000000

T3

4

T

sis. koht.

Li

Mt 4681 Härmäniementien

-tasauksen ja näkemien

parantaminen
-toteutetaan kohteen nro 6
________ __________________________ yhteydessä

liittymä

5

Mt 468 Pasonniementien

-jk+pp -tien rakentaminen
-valaistuksen rakentaminen
-Toteutetaan kohteen nro 1
________ _________________________ yhteydessä

7

Mt 4681 Harjurannantien
soraosuus

-linjauksen, tasauksen ja
liittymien parantaminen

Mt 468/4684 Asematien

-liittymän parantaminen

__________ ________ ________

T,K

_________

T

8

Mt 468 punainen silta

-sillan rakentaminen tai le-

sis.koht.
nro 1

L2

________ _______

3900000

T4

sis.koht.
nro 1

L3

_________

T,K

liittymä

toteutetaan kohteen 1
________ __________________________ yhteydessä

Ill

nro 6

liittymä

6

KL

__________ ________ ________

T

700000

T4

ventäminen

9

Mt 468 SALE:n Ilittymät

-lHttymien järjestely toteutetaan kohteen 1 yhteydessä

10

Mt 468 tieosat 05 ja 06

______

_____________________ ontehtyv. 1997

ii

Pt 15406 Hevonlandentie

-rakenteen parantaminen
a) peruskorjaus

_______ _______________________ b) pienten kohtien korjaus

12

Mt 4684 Karhujoentien

________

liittymä

T,K
_________

sis.koht.
nro 1

T

-

T
T

100 000

T,K

sis.koht.

L4
T6
T6

-liittymän parantaminen
toteutetaan kohteen 1 yht.

__________ nro 1

________ kääntöpaikka

-kääntöpaikan järjestäminen
_________________________

__________ ________ _______

14

Mt 4684 Kangaskodin

-tien tasauksen muutos

lUttymä

-näkemäleikkaus

13

Mt 4684 Asematien

Taulukko 5. 1 Parantamistoimenpiteet, sivuilla 42-44
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Toimen- Kohde
Toimenpiteet
pidenro _______________________

Toteuttaja Tot.
Peruskust. mk teet Vj

KL

15

Pt 15404 Pisamaniementie

-peruskorjaus

T

3000000

T8

Ill

16

Pt 15403 Härmäniementie

-peruskorjaus

T

4000000

TB

Ill

17

Mt 468 Pisamaniementien

-lUttymän parantaminen toteutetaan kohteen 1 yht.

T,K
sis. koht.
__________ nro 1

L7

________ liittymä

18

Mt 468 Teknisen toimiston

-

-

-

T,K

-

kohta
19

Mt 468 SIWA:n liittymä

-

-

-

-

22
23

T,K

sis. koht.

L9

nro 1

Mt 468 Siikajoen mutkat

-sivukaltevuuksien suuren-

ta min en
(parantaminen suuremman
________ __________________________ tietyön yhteydessä)
21

[9

nro 1

________

20

sis. koht.

Mt 4703 Viljolandentie
Saunalanden silta
Mt 4684 Myllytien liittymä
Mt 468 Koulun liittymä

-perusparannus

T

-toteutus kohteen 1 yht.

TiO

Ill

__________ ________ ________

T

-sillan uusiminen
-mt:n mäen leikkaus Asematien parantamisen yht.

400000

T,K

5000000
300000

TiO

sis, koht.

Lii

II

II
Il

nro 3

K

sis. koht.

Li 1

nro 1

24

Mt 468 Pellonpääntien

liittymä

-liittymän siirto länteen päin
n. 50 m päätierummun

Ytk

9000

I

20000

II

300000

II

toiselle puolelle
25

Mt 468 Kilpimäen koulun

________ liittymä

26

Pt 15406 Tolkkaantien

liittymä
27

Mt 4681 Joutsenniementien

________ liittymä

28

Mt 468 Huuhinsaarentien

________ liittymä

29

Mt 468 Kuivaniementien

________ liittymä

30

Mt 468 Rauhantien liittymä

-näkemäraivaukset+leikkaus
_________________________
-liittymän muutostyöt
-pt:n linjauksen muutos

T,K
_________
T,Ytk

-toteutetaan kohteen nro 6
yhteydessä

T

-toteutetaan kohteen nro 1
yhteydessä

T,K
_________

sis. koht.

-siirto kaavan mukaiseen
paikkaan

K

100000

_________ ________ _______

-liittymän parantaminen toteutetaan kohteen 1 yht.

_________

sis. koht.
nro 6

K

31

Liikuntatalon liittymä

-näkemien parantaminen

32

Mt 4703 Ungerinnurkantien

________ liittymä

-liittymän siirto
Ytk
__________________________ _________

33

Mt 468 Siikajoen itäpuolen
________ y -tieliittymä sisäkaarteessa

-liittymä siirretään länteen
päin. näkemäraivauksia.

Mt 468 to 02 Salopirtintien
_________ yksityistielUttymä(t)

-liittymien siirto ja järjestely

34

________ _______

K

nro 1

sis. koht.
nro 1

5000
20000

III

Ytk

10000

II

T,Ytk

30000

II

________ _______

___________________________________________ _________ ________

Taulukko 5. 1 Parantamis toimenpiteet, sivuilla 42-44
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Toimen-

Kohde

pidenro

_______________________ ________________________

35

Mt 4703 Mäkiahontien

Toimenpiteet

ELMA

Toteuttaja Tot.
Peruskust. mk teet Vj

-hittymän siirto

Yks

Mt 4681 Majalandentien

-liittymä on parannettu

T

liittymä

v. 1997

KL

10000

lUttymä

36

37

Mt 468 Postin / Apteekin
liittymä

-pysäköinti- ja liittymäjärjestelyt tehdään kohteen nra 1

________ _________________________ yhteydessä.

38

Mt 4684 uusi hautausmaan
liittymä

39

Mt 468 Teknologiantien
liittymä

-kallistuksien oikaisu liittymässä tehdään kohteen
nro 1 yhteydessä.
-routanousujen korjaus
tehdään kohteen nro 1

________ _________________________ yhteydessä.

40

Mt 468 / Mt 4703 liittymä

-näkemien parantaminen ja
la -pysäkin siirto on tehty

T,K
_________
T,K

-

sis. koht.
nro 1
________ _______

sis. koht.
nro 1

__________ ________ ________

T
_________

T

I

sis. koht.
nro 1
________ _______
-

-

v. 1997
41

Mt 4703 Tavilandentien

________ liittymä

42

Mt 4703 Kitukalliontien

________ liittymä

43

Karhujoentien y-tie

-mt:n tasauksen muutos ja
näkemäleikkaus

T,Ytk

-mt:n liittymäalueen parannus
T,Ytk
_________________________ _________
-kallioleikkausta mutkissa
näkemien parantaminen
-

70000

III

70000

III

________ _______

Ytk
30000
_________ _______

II
_______

44

Pasonniementien y-tie

-uimalalle asti levennys
4 m:iin
-uimalan liittymä kohtisuoraan

K,Ytk

100000

I

45

Lummemäentien y-tie

-A.Bomanin kohdan mutkien

Ytk

20 000

III

oikaisu

46

Rauhasalmentien y-tie

-nyppylöiden madaltaminen
ja näkemäraivaukset

Ytk

20 000

III

47

Erolansaarentien y-tie

-Koikkalan kurvin oikaisu

Ytk

15000

III

Taulukko 5. 1 Parantamistoimenpiteet, sivuilla 42-44
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ELMA

Toimen- Kohde
Toimenpiteet
pidenro ________________________
50

Mt 468 Rauhamäen ylikulku-

silta
51

Mt 4684 urheilukentän

________ liittymä

52

Mt 4681 Huuhtauksentien

________ Uittymä

53

Pt 15403 Lomaniementien

________ lUttymä

-näkemäraivausta itään päin

Toteuttaja Tot.
Perus- KL
kust. mk teet
T,Ytk

1000

-näkemäraivausta
K
_________________________ __________

1000

-näkemäraivaus
Ytk
_________________________ __________

1000

-näkemäleikkaus
-näkemäesteiden siirto

T, Ytk

10000

T,Ytk

10000

54

Pt 15402 Karhilantien liittymä

-näkemäleikkausta
-näkemäraivausta

55

Rauhatie I Särkilandentie

-liittymän siirto kohtisuoraan

56

Mt 468 Mieronmäentien

-näkemäraivaus
Ytk
1000
_________________________ _________ ________

_______ lUttymä

57

Mt 468IMt 4681 liittymä

-näkemäraivaus

Yleensä:
-Postilaatikot, ilmoitustaulut,
yms. pois liittymistä.
-Ojat matalia ja huonokuntoi-

sia.
-Puita kasvaa liian lähellä
ulkoluiskissa.
-Näkemäraivauksia levennettävä.

-Liittyvän tien hoitokunnan on
tehtävä näkemäraivaukset.

Taulukko 5.2 Pienet para ntamistoimenpiteet

K

T

15000

1000
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Toimen-

pidenro
60

61

Kohde
Toimenpiteet
_______________________

Mt 4681 Harjurannan koulun -näkemäesteiden siirto
liittymä
-nopeusrajoituksen siirto
Mt 468 Paloaseman kohta I

-hälytystilanteessa käytettävän liittymän vaatimat jär________ _________________________ jestelyt.
Sisutie

62

Karhujoentie/Autiotie/
terveyskeskus- liittymä

-pihalle kärkikolmio, lUttymän
kaventaminen.
-tien mand nosto

Toteuttaja Tot.
Peruskust. mk teet Vj
Yks

KL

1000

T
K

10000

_________ ________ _______

K

10000

-Iiikenteenohjaustoim.pit
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Sopulantie

-ajoeste pysäköintialueelle

K

1000

64

Pt 15406 Tolvasen navetan
kohta

-varoitusmerkit

T

1000

65

Kirkonkylän koulun piha

-autoilla -ajokielto merkki

K

500

66

Mt 468 Kurenlandentien
liittymä

-"sivutien risteys" liikennemerkki liittymän

T

500

K

3000

eteläpuolelle
Yleensä:
- Taajamassa Urheilutielle,

Sisutielle ym. kärkikolmiot

Taulukko 5.3 Liike nteenohjaustoimenpiteet

U
I
U
I
I
I
I
I
I
I
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6. MUUT LIIKENNETURVALLISUUTEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
6.1 Maankäyttä, rakennuslupa ja rakennusvalvonta

1
1

Kunnan maankäyttöratkaisuilla kaavoituksen yhteydessä on oleellinen vaikutus
liikenneturvallisuuden tasoon. Asuntoalueiden sijainti läpikulkuliikenteen väyliin
jokapäiväisiin toimintoihin nähden vaikuttaa oleellisesti kunnan liikenne- ja
turvallisuuteen.
Myös rakennuslupia myönnettäessä voidaan tehdä liikenneturvallisuustyötä.
Rakennuksen asemapiirroksesta tulee tarkistaa tonttiliittymän paikka ja
näkemäolosuhteet sekä rakennusten ja autopaikkojen sijainti toisiinsa ja tiehen
nähden. Liikerakennuksissa on tarkastettava asiakas-ja huoltoliikenteen erottelu
sekä pysäköintipaikkojen sijainti ja riittävä määrä.

I
I

6.2 Teiden ja Iiikennealueiden kunnossapito
Kunnossapitotoimenpitein tiet ja liikennealueet pidetään turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Oikea-aikainen ja tasalaatuinen kunnossapito pitää yllä
tiestön liikenneturvallisuutta.
Kangaslammin tiestön kunnossapitoa vaikeuttaa teiden routiminen. Teiden
routimista voidaan tehokkaimmin vähentää parantamalla tien kuivatusta
ojituksella. Useillateillätiealueen kapeus estää kuitenkin tehokkaan kuivatuksen
järjestäm isen.
Kelirikkoalkana sorateillä liikennerajoituksista piittaamaton raskas liikenne
vaikeuttaa tien kunnossapitoa, velloo tiet vaikeakulkuisiksi ja pidentää
kelirikkoaikaa.
Kunnossapitäjien kannattaa kiinnittää huomiota liikennemerkkien kuntoon ja
ja rikkonaiset merkit uusiin.
vaihtkulne

6.3 Liikenteen valvonta
Kangaslammin liikennettä valvoo poliisi muiden töidensä ohella. Useiden haastattelukaavakkeiden mukaan liikenteen valvonta koetaan puutteelliseksi ja
kiinnijäämisriski liikennerikkomuksista pieneksi. Rattijuoppouttaja huomattavia
ylinopeuksia pidetään yleisesti vakavina liikenneturvallisuusongelmina. Poliisin
tulisi tehostetuilla toimillaan pyrkiä nostamaan kiinnijäämisriskiä liikennerikkomuksista.

I
I
I
I
1
I
1
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I

I
I
I
I
I
I

6.4 Puutavaran kuljetukset, käsittely ja varastointi
Puutavaran varastointi ja käsittely tulisi saada pois yleisiltä teiltä puutavaran
käsittelyä varten erikseen rakennettuihin paikkoihin. Nykyään puutavaraa
varastoidaan pitkin teiden varsia ja liittymien näkemäalueille. Tienvarsien
puupinot ovat aivan ajoradan reunassa kiinni ja muutamat yksittäiset puunpäät
tulevat jopa ajoradalle.
Kangaslammin kunnan, Tielaitoksen ja poliisin on yhdessä puutavaran myyjien,
ostajien, korjaajien ja autonkuljettajien kanssa toimittava yhteistyössä ongelman
poistamiseksi. Puutavaralle tulee saada omat tien sivussa olevat käsittely- ja
varastoalueet. Muutamissa kunnissa kunta ylläpitää ko. varastopaikkoja. Myös
Tielaitos on jättänyt joitakin uuden tien sivuun jääneitä tienosia puutavaran
varastopaikoiksi.

7. LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI
JA
SEURANTA
Kangaslammin liikenneonnettomuuksien tilastointi ja analysointi on perusedellytys kunnan liikenneturvallisuustyölle. Kuntaan tulee nimetä liikenneonnettomuustilastointiin henkilö, joka osaltaan vastaa ajantasalla olevan
liikenneonnettomuustilaston ja liikenneonnettomuuskartan ylläpidosta.
Poliisin, kunnan ja Tielaitoksen tulee sopia onnettomuusilmoitusten lähettämisen
jatilsomen
liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin keskenään.

Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelma
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8. JATKOTOIMENPITEET
8.1 Suunnitelman käsittely
Kangaslammin kunnassa liikenneturvallisuussuunnitelma tulee käsitellä
kunnanhallituksessa ja saattaa eri hallintokuntien toimeenpantavaksi.
Kaakkois-Suomen tiepiirille liikenneturvallisuussuunnitelma on toimenpideselvitys, josta saadaan kohteita vuosittaiseen ohjelmointiin.
Kangaslammin kunnan on saatettava yksityisteiden toimenpiteet asianosaisten
tiedoksi ja tarvittaessa opastettava toteuttamiseen liittyvissä asioissa.

8.2 Liikenneturvallisuusvalistus ja työn järjestäminen
Liikenneturvallisuussuunnitelma, jossa teknisten liikenneympäristäasioiden
lisäksi käsitellään myös eri hallintokunnissa toteutettavia tiedotus- ja koulutushankkeita, on tärkeä osa järjestelmällistä, kehittyvää liikenneturvallisuustyötä.
Ratkaisevaa liikenneturvallisuustyön kannalta on se, että miten turvallisuusasiat
saadaan luontevaksi osaksi eri työyksiköiden palvelutarjontaan. Kysymys ei ole
yleensä suurista rahallisista lisäpanoksista vaan laajentuneen turvallisuustyön
yhteistyöideoista ja niiden toteuttamisesta. Eri hallinnonaloilta tapahtuvalla
jakamisella on paremmat mandollisuudet tavoittaa katkottoman turvalisedon
(elinikäisen) turvallisuuskasvatuksen piiriin kaikki ikäryhmät. Se mandollistaa
myös entistä paremmin kuntalaisten aloitteellisuuden hyväksikäytön esimerkiksi
erilaisten kansalaisjärjestöjen ja kylätoimikuntien kautta.
Työn käytännön toteuttamista varten kuntaan nimetään lllkenneturvallisuus
ryhmä, joka muodostuu eri hallinnonaloilta nimetyistä vastuuhenkilöistä. Ryhmän
yhdyshenkilö toimii yhteistyötiimin vetäjänä. Tarpeen mukaan työskentelyyn
kutsutaan mukaan myös ulkopuolisten päävastuutahojen edustajia (poliisi,
tienpitäjä, lääninhallitus, Liikenneturva ym.). Ryhmän tehtävänä on eri hallinnonalojen työn koordinointi, ideoiden välittäminen, suunnitelmien valmistelu ja

-

käytnö uemi.Käytnös kitäyvluonea
yhteistyötilanteet hyödyksi.
Tapaturma-asioiden käsittely nivotaan yhteen. Tarvittaessa mukaan otetaan
myös koti -ja vapaa-ajan erilaisten tapaturmien ehkäisy ja työsuojelu. Näkökulmia
ideoita vaihdetaan yli kuntarajojen.
ja
Ulkopuolisten päävastuutahojen asiantuntijaverkostoa (poliisi, Tielaitos,
lääninhallitus) hyödynnetään entistä tehokkaammin mm. turvallisuustilanteen
ja toimintasuun- seuran(otmusilajeno ).Tavitenitelmassa otetaan huomioon mandollisuuksien mukaan valtakunnalliset
suunnitelmat ja toimenpiteet.
Avoin ja julkinen keskustelu tavoitteista ja keinoista on hyvin tarpeellinen. Se
takunlisehyvätakumndolisetrvaympäisön
suunnitteluun ja sitä koskevaan päätösten tekoon.

Karigaslammir, liikenrieturvallisuussuunnitelma
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Eri ikäkaudet kattavan Ii ikenneturvaUisuusvalistuksen tavoitteita, sisältöä ja
on esitetty oheisessa taulukossa. LiikenneturvalHsuussuunnitelman keinoja
laadinnan, mm. haastattelujen, yhteydessä saatuja ongelmakohteita voidaan
ottaa vaikkapa kouluissa oppilaiden opetuskohteiksi.
Liikenneturvallisuusvalistus ikäkausitfajn.
Kohde

Tavoite

Sisältö

Keinot

Päävastuu/ taustatukj

Alle kouluikäiset

Elinpiirin turvallinen laaJentaminen

Turvallinen tienylitys

Leiki, kuvita, kerro,
näytä

Sosiaalitoimi
Terveystoimi
Päivähoito
Neuvolat
Vanhemmat
Isovanhemmat

Yksinkertaisissa liikennetilanteissa selviytyminen
Koululaiset

Ala -aste

Koululaiset
Yläaste

Nuoret

Luoda edellytyksiä ja
valmiuksia turvalliseen
ja vastuuntuntoiseen
liikkumiseen
Luoda edellytyksiä ja
valmiuksia turvalliseen
ja vastuuntuntoiseen
liikkumiseen

Turvallinen koulutie
Turvalliset kulkuvälineet
Turvavälineiden
Nuoren vastuu ryhmässäja kuijettajana
Alkoholi ja liikenne

Koulun liikennekasvatus- Sivistystoimi
Koulut
Vanhemmat
Yhteistyö vanhempien
kanssa

ta tukevat tyätavat

Koulun liikennekasvatus- Sivistystoimi
Nuoriso ja vapaa-aika toimi
Yhteistyö vanhempien Ja
Vanhemmat
nuorisotoimen kanssa
Koulut

ta tukevat työtavat

Turvavälineiden kãyttö

Vuorovaikutuksen ja
riskien hallinta liiken-

Ennakoiminen, vaaratilanteiden välttäminen

Oman ajamisen ja lilk-

Kuljettajan vastuu Ja
matkustajien vaikutus

Keskustelut

Ehjänä perille
Ympäristön kehittäminen; epäkohdat esiin

Turvavälineiden käyttö

Työmatka ja -ympäristö
turvalliseksi

Ennakoiminen, vaaratilanteiden välttäminen

Vuorovaikutuksen Ja
riskien hallinta liiken-

Työturvallisuus
liikenneturvallisuus

teessä
läkkäät

Turvavälineiden käyttö

Ehjänä perille nuorten
matkoilla

teessä

Työikäiset

Vaaranpaikat lähiympänstössä

Elinympäristön turvalliseksi tunteminen
Turvallisen ja vastuuntuntoisen ajattelutavan
välittäminen

Oman merkityksen korostaminen kasvattajana

-

Turvavälineiden käyttö

kumisen tarkkailu

Ryhmätyöt
Kerhot

Oman ajamisen tarkkailu Tekninen toimi
Aloitteet, epäkohtien
poistaminen

Aikuinen itse
Työyhteisö. työsuojelu

Keskustelut, kurssit

Liikenteessä selviytyminen Jalankulkijana, pyöräilijänä, autoilijana

Keskustelu ongelmista

Asiointi- ja harrastusmatkojen ongelmat

Oppimalla uutta

Turvavälineel ja -varus-

Sivistystoimi
Nuoriso ja vapaa-aika toimi
Oppilaitokset
Autokoulut

Epäkohdat esiin

Luopumalla vaarallisesta
toiminnasta

Soslaalitoimi
Terveystoimi
Vanhustyö
Kerhot
Järjestöt

teet

ERJTYISRYHMÄT
Erityisryhminä voidaan valistamisen kohteeksi
ottaa esim. jonkin vammaisjärjestön jäseniä tai
ja hoitokodeissa olevat henkilöt, joi-laitoks
den koulutus, opastus ja neuvonta vaatii oman
ohjelman laatimista.

Kuva 15 Liikenne furvallisuusvalistus ikä kausittain

NÄKÖKULMA
TURVALLISUUSTIEDOTTAMISESSA
Etsitään liikenteen ongelmien syitä - ei syyflisiä.
Tavoitteena selviytyminen liikenteessä korostamalta tiedottamisessa
• paikaltisuutta ja ajankohtaisuutta
• tienkäyttäjän omaa vastuuta ja vuorovaikutusta
• vaaratilantejden välttämistä
• turvavälineiden käyttöä

I
I
I
1
I
I
I
1
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Katkottoman liikennekasvatuksen periaate ajokortti-ikään saakka on kuvattu
oheisessa maHissa.

L.I IKENNEKASVATUSTA

KEHDOSTA KORTTI IN

1t
Tri di-ihic 1•tc

A Nw.rc'
B

C P.äi'v.a.kcti • kxhcDt
iD V

mm.t
-Y.a.pa..— .a.ik.a

E I(ci1LLi.
F

1iX

Tid

C PcLi±.i
hd±st..

Lähde: Heja Halland 1992
Liikenneturva/Mii 995

Kuva 16 Lilkennekasvatusta kehdosta korttiin
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8.3 Liikenneturvallisuustyön painopisteet
Kangaslammin kunnan liikenneturvallisuustyön painopisteitä tulevalle toiminnalle
haettiin kuntalaisten sekä päävastuutahojen haastatteluilla. Kangaslammin
kunnan liikenneturvallisuustyön valistuskohteiden asialista on seuraava:
- kaavoitus
- nuoriin vaikuttaminen
- rattijuopumus
- kevyen liikenteen ongelmat
- tiedottaminen
Kaavojeri toteuttam isessa on entistä enemmän otettava huomioon turvallisuusnäkökohdat jo laadintavaiheessa. Näkemäalueiden merkityksen korostaminen
liittymäsuunnittelussa on tärkeää ja opastuksen sekä neuvonnan järjestäminen
tiehoitokunnille liittymien hoitotoimenpiteistä mm. näkemäalueiden merkitsemisestä. Ajoneuvojen nopeus on joissakin paikoin kuntalaisten mielestä liian
korkea.
Nuorten autoilijoiden iltaisin esiintyvä "ralliajo" on joidenkin kuntalaisten mielestä
aiheuttanut vaaratilanteita. Olennainen nuorten valistamisessa on toiminnan
suuntaaminen vähemmän häiriötä aiheuttaviin toimintoihin. Liikennekerhojen
vastaavien perustaminen, rakentelu- ja harrastuspaikkojen etsiminen. Kodintai
ja koulun yhteistyö on tärkeää.
Kevyen liikenteen ongelmina on koettu sääntöjen noudattamatta jättäminen.
Kevyen liikenteen väylillä vuodenaikojen mukaan ongelmat saattavat koskettaa
eri käyttäjäryhmiä. Lastenvaunujen, pyörätuolien ja muiden apuvälineiden
käyttäjien mielipiteet pitäisi koota säännöllisesti, jotta väylien tekninen kunto ja
paras mandollinen. Eräs toimenpdajus(im.tlvknoap)is
mandollisuus asioiden vuosittaiselle tarkastelulle olisi keväisin järjestettävä
siisteys- ja turvallisuuskatselmus kunnan alueilla ja tieverkolla. Uusille
harrastusmuodoille mm. rullaluistelu tulisi hankkia opettelupaikkoja.
Rattijuopumus todettiin Kangaslammillakin näkyväksi haitaksi. Yksi keino
kiinnijäämisriskin lisäämiseksi on, että kuntalaiset entistä enemmän ilmoittaisivat
poliisille havaitsemiaan tapauksia. Alkoholi ja muita päihteitä koskeva valistus
on
keskeinen osa mm. nuorten terveyskasvatusta.
Turvalaitteiden käyttö on kohtuullisella käyttöasteella. Pyöräilykypäriä ja
ja muiden turvalaitteiden heijastmkäyn.Aoeuvisatrödn
käytön opastusta ja neuvontaa tulisi toteuttaa yhdessä terveystoimen kanssa.
Koulukuljetukset ovat myös merkittävä osa monen oppilaan koulumatkaa.
Koulukyydeissä kuljettaja voi olla hyvänä esimerkkeinä oppilaille.
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8.4 Jatkosuunnittelu
8.4.1

Liittyminen kaavoitukseen

Osa toimenpideohjelmassa esitetyistä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteistä edellyttää yksityiskohtien jatkosuunnittelua. Mikäli toimenpiteet
edellyttävät kaavamuutoksia, on suunnittelu aloitettava ajoissa, jotta
kaavoitusprosessi ei olisi hankkeen toteutuksen esteenä.

I
1

Tehtävän kaavoitustyön aikana tulee aina selvittää laadittavan ja tarkistettavan
kaavan vaikutukset liikenneolosuhteisiin. Yleiskaavaa tai osayleiskaavaa
tie- ja katuverkkosuunnitelma, joka on pitkän laditesu kna
aikavälin kehittämissuunnitelma alueen pää ja kokoojaväylien sekä kevyen
liikenteen pääväylien osalta. Rakennuskaavaa laadittaessa ja tarkistettaessa
tuleosiaymnrtävkealu.

8.4.2

Suunnitelman uusiminen ja tarkistaminen

Kunta ja tiepiiri yhdessä huolehtivat, että lftkenneturvallisuuteen liittyvät
suunnitelmat pysyvät ajantasalla. Liikenneturvallisuusryhmä järjestää suunnitelmien tarkistamisen ja uudistamisen säännöllisin välein. Liikenneturvallisuussuunnitelma tulee tarkistaa, mikäli kunnan tieverkolla, maankäytössä tai
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Suunnitelman likenturvas
uudistamisen tarvetta seurataan liikenneturvallisuussuunnitelman seurantaryhmän kokouksissa.
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9 LIITTEET
Lute 1
Lute 2

Yleisökyselyn vastauksia (3 sivua)
Koululaiskyselyn vastauksia (5 sivua)

Maantie 468 ja 4684 Kangaslammin keskusta, tarveselvitys, Mikkeli 1997
Tien jaksottelu ja ympäristökohteet
Lute 3
Lute 4
Hanke-ehdotuksen kartta
Lute 5
Tieympäristöhoidon yleissuunnitelma Asematien ja koulun alueelta

I
I
I
I
I
I
II
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LuTE 1

Yleisäkyselyn vastauksia
Kangaslampi
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LuTE 1

Yleisökysely, sivu 1 (3)
Vaaralliseksi
koettu tie tai
tienkoha

Vaarallisuuden syy

Keskustaajama

-autojen nopeudet suuria
-ei pyörätietä
-ei valaistusta
-raskas liikenne vaarana
kevyelle liikenteelle
-liikaa liittymiä
-ei jalankulkuteitä
-autojen kohdatessa
kevyen liikenteen asema
vaarallinen
-vilkas liikenne
-nuoret ajavat kovaa
autoilla
-liikkeiden ja virastojen
pihat epäselviä ja niiltä on

kohta

-Koulutaksin
pysähtymispaikka

huon

varline

-näkemäeste
-mutka ja kumpare
-mutkalinjyrä
-autoilijat eivät näe
pyöräilijää tai kävelijää
Mt 4681

mentien

Härmänielitymä

Mt 4684

Asematie

Mt 468

Asematien

litymä

Mainintojen
maara

näkyvyys
Mt 468 Mantun

Parannusehdotus

-rakennettava kevyen
liikenteen väyliä.
-rakennettava valaistusta
-nopeusrajoitus 40 km/h
-nopeusrajit
50 km/h Kuivaniemen
-tielas
-liittymien yhdistäminen
-pihaliittymien järjestely
-pientareiden
leventäminen
-suojateitä lisättävä
-koululaisiavaroitusmerkki
-liikennevalvontaa lisää
-liikennevalot
-valaistus paloasemalta
Kuivaniementielle asti

20

-penkka pois
-jk + pp -tien
rakentaminen
-mutkan
oikaisu
-kevyen liikenteen väylän
rakentaminen
vasemmalle puolelle
-penkka matalammaksi
-pyärätie kauempaa

14

-liittymässä mutka ja mäki
-autoja tulee yhtäaikaa
kolmesta suunnasta
-Kangaslammelle
käännyttäessä vaarallinen
mutka

-mutkan ja mäen oikaisu

-kelirikon aikana
huonossa
kunnossa
-sateella liukas ja liejuinen
ja pimeä,
-kape
näköesteitä
-vaarallinen pyöräilijöille
-keväisin ja syksyisin
liejuinen
-hevosliikennettä
-kesälpöyin
-vanhuksia tiellä
-tukkirekkaliikennettä

-päällystys
-katuvalot Kangaskodille
asti
-nopeusrajoitus 60 km/h
poisto -näkemstid
-tien leventäminen

-suuri liikennemäärä
-kovat nopeudet
-huonot näkemät

-suojatie, nopeusrajoitus
-jk+pp-tiet
-koululaisialiikennemerkki
-pysäkin siirto ylemmäksi

EJ

II
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1

Yleisökys ely, sivu 2 (3)
Vaaralliseksi
koettu tie tai
tien kohta

Vaarallisuuden syy

Parannusehdotus

Mt 4681
Harjurannantien
soraosuus

-mutkainen ja mäkinen
-kelirikkoinen

-kunnostus
-oikominen ja päällystys

4

Mt 15403
Härmäniementie

-mäkinen, mutkainen,
kapea
-routavauriolta
-Immolanmäen takaa ei
näe autoja

-oikaisu
-kunnostus

4

Mt 468
Pasonniementien
liittymä

-huono näkyvyys
-maantiellä vaihdetaan
puolta tältä kohdalla
uimaan mennessä,
uimaretkeläiset vaarassa.

Mt 468
"Punainen
silta"

Mainintojen
määrä

4

kovat nopeudet
-kapea, ei näkyvyyttä

-sillan levennys
-jk+pp -tie

3

Mt 468
teknisen
toimiston
kohta

-pihalta lähtiessä huono
näkyvyys
-rakennus peittää
näkyvyyttä kaikkiin
suuntiin

-talo purettava
-pysäköintikielto pihalle

3

Mt 4684
Asematien
pään tasoylikäytävä

-koulukyyti käy
kääntymässä radan
takana, radassa mutka
lähellä, ylitykset vaarallisia vartioimattomalla
tasoylikäytävällä

-tasoylikäytävän
siirtäminen

2

Mt 4681
AkonlahtiUni mäki

-ei pyörätietä

-rakennettava jk+pp -tie

2

Mt 4681
HarjurantaMt 468

-ei pyörätietä

-rakennettava jk+pp -tie

2

Mt 468
Pisamaniemen tien liittymä

-huononäkyvyys

Mt 468
Pellonpääntien
liitt.

-huono näkyvyys, suuret
nopeudet
-ylämäki liityttäessä
-talvella vaarallinen

-nopeusrajoitus

2

Mt 468
Koulun liittymä

-suuri liikennemäärä
-kovat nopeudet

-ylikulkukäytävä tai
alikulkukäytävä
-koululaisia -merkki

2

-

2

Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelma

LUTE 1

Yleisökysely, sivu 3 (3)
Vaaralliseksi
koettu tie tai
tien kohta

Vaarallisuuden syy

Parannusehdotus

Mt468
SALE:n liittymä

-huononäkyvyys

-liittymänsiirto

SIWA:n liittymä

-huono näkyvyys

Pt 15406

-Tolkkaantieltä ajetaan
kuin olisi etuajo-oikeus

Mainintojen
määrä

2
2

-STOP -merkki

2

Pukkikankaantie -Enson kuorma-autot
yksityistie
kapealla tiellä

-tien levennys ja
päällystys

2

Harjurannan
koulun liittymä

-ei suojatietä

rakennettava suojatie

2

Mt 4684

-jyrkkä mäki
-huono näkyvyys

-mutkan suoristus

1

Mt 4684

-huono näkyvyys

-mäki leikattava

1

Sopulantie

-pysäkäintialuetta
käytetään
läpiajotienä

-ajoesteet, ajotavat
paremmiksi

1

Mäkiahon luona
rautatien
tasoylik.

-radan mutka liian lähellä

-tasoylikäytävän siirto

1

Mt 4681

-huono näkyvyys

-näkyvyyttä rajoittavien
nyppylöiden
leikkaaminen

1

Pt 15406

Hevonlandentie

-Tolvasen navetan
nurkkaus haittaa
näkyvyyttä

-varoitusmerkit
molemmin puolin
navettaa

1

OP:n
parkkipaikka

-poistuminen vaarallista
varsinkin talvella

Hevonlandentie
Tolkkaantien
liitt.

Karhujoentien
liittymä
Myllytien
liittymä

Majalandentien
liittymä

1

Pasonniementie -kovat nopeudet autoilla ja
mopoilla

-tietä levennettävä
-kiviesteitä tielle

1

Kirkonkylän
koulun piha

-ehdoton ajokielto
-sallittu vain koulutaksille

1

-jk+pp -tie

1

-autoilla ajetaan pihalla

Mt 4681
-kapea tie ja Enson isot
kaupungin raja- jäteautot
Pukkikankaantie

II

Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelma
LuTE

2

Koululaiskyselyn vastauksia
Kangaslampi

Kangaslamminliikenneturvallisuussuunnitelma

LUTE 2

Koululaiskysely, sivu 1 (5)
Vaaralliseksi
koettu tie tai
tienkoha

Vaarallisuuden syy

Parannusehdotus

Keskustaajama

-autojen nopeudet suuria
-ei pyörätietä
-ei valaistusta
-raskas liikenne vaarana
kevyelle liikenteelle
-liikaa liittymiä
-ei jalankulkuteitä
-autojen kohdatessa kevyen
liikenteen asema
vaarallinen
-vilkas liikenne
-nuoret ajavat kovaa autoilla
-liikkeiden ja virastojen pihat
epäselviäja niiltä on huono
näkyvyys

-rakennettava kevyen
17
liikenteen väyliä
-rakennettava valaistusta
-nopeusrajoitus 40 km/h
-nopeusrajit
50 km/h Kuivaniemen
-tielas
-liittymien yhdistäminen
-pihaliittymien järjestely
-pientareiden
leventäminen
-suojateitä lisättävä
-koululaisia -varoitus
merkki
-liikennevalvontaa lisää

Mt 468 Mantun

-näkemäeste
-mutka ja kumpare
-mutka liian jyrkkä
-autoilijat eivät näe
pyäräilijää tai kävelijää

-penkka pois
13
-jk + pp -tien
rakentaminen
oikaisu
-mutkan
-kev.liik.väylän
rakentaminen
vasemmalle puolelle
-penkka matalammaksi
-pyörätie kauempaa
-kevyt liikenne kiellettävä
Mantun puolella
-liittymä toiseen
paikkaan

kohta

ei näkemää Mantulta

-kirkole päin lähdet äes ä

Mainintojen
maara

Mt 468

-tie kuin pyykkilautaa

-peruskorjaus

7

Pt 15406

-Tolvasen navetan
nurkkaus haittaa näkyvyyttä
-mutkainen, huono pohja,
keväällä ei pääse läpi
-A.Kuvajan kohdalla kapea
+ kumpare
-n. 300 m ed. Viljolahteen
päinkumare
-Kallion—lmmolan kohta
-Metsäahon pihaliitty-mässä
näkemäeste

-varoitusmerkit
molemmin puolin
navettaa, loivennus
-peruskorjaus +
päällystys
-levennys ja madallus

6

KurenniemiViljolahti väli
Hevonlandentie

Mt 4684

Asematie

- kelirikon aikana huonossa
kunnossa
-sateella liukas ja liejuinen
-kape
ja pimeä, näköesteitä
-vaarallinen pyöräilijöille
-keväisin ja syksyisin
liejuinen
-kesällä pölyinen
-tukkirekkaliikennettä

-madallus
-rinteen madallus
-tien siirto
-päällystys ja
peruskorjaus
-katuvalot Kangaskodille
asti
-nopeusrajoitus 60 km/h
poisto -näkemstid
-tien leventäminen

5

Kangaslammin iikenneturvallisuussuunnite)ma
LuTE

2

Koululaiskysely, sivu 2 (5)
Vaaralliseksi
koettu tie tai
tien kohta

Vaarallisuuden syy

Parannusehdotus

Pt 15404
Pisamaniementie

-kapea, huono päällyste
-suuret nopeudet

-pinnan korjaus
-näkemien raivaus
-nopeus rajoitus 30 km/h

5

Mt 4684

-kirkolle päin huono
näkyvyys

-levitys, puiden kaato
-vasemmalle kääntymiskielto
-liittymä siirrettävä 300 m
kirkolle päin

5

Mt 468
Pasonniementien
liittymä

-huono näkyvyys
-mt:llä vaihdetaan puolta
tällä kohdalla uimaan
mennessä,
ulmaretkeläiset vaarassa
-kovat nopeudet

-pyöräkaista
-rajoitukset

5

Mt 468
"Punainen
silta"

-kapea, ei näkyvyyttä
-suuret nopeudet, raskas
liik.

-sillan levennys
-jk+pp -tie, eristetty
kaiteella
-uusi silta
-40 km/h nopeusrajoitus

5

liittymä

Kangaskodin

Mainintojen
määrä

Mt 468
-huono näkyvyys,
SALE:n liittymä jäsentymätön

-liittymän siirto,selkeytys
-kev.liik.järjestelyt

Mt 4684
Karhujoentien
liittymä

-jyrkkä mäki, kapea
-huono näkyvyys

-mutkan suoristus
-liittymän sulkeminen ja
kulku urheilutalon
liittymän kautta

5

Mt 4681
Härmäniementien
liittymä

-liittymässä mutka ja mäki
-talvella vaarallinen mäki
-Kangaslammelle
käännyttäessä vaarallinen
mutka

-mutkan ja mäen oikaisu
-risteys leveämmäksi ja
mäki loivemmaksi
-liittymä kaarevaksi

4

Mt 4684
Asematien
pään tasoylikäytävä

-koulukyyti käy
kääntymässä radan
takana, radassa mutka
lähellä, ylitykset vaarallisia
vartioimattomalla
tasoylikäytävällä

-tasoylikäytävän
siirtäminen
-kääntöpaikan
tekeminen kunnan tontin
kolmioon

4

Mt 4681
Harjurannantien soraosuus

-mutkainen ja mäkinen
-kelirikkoinen

-kunnostus
-oikominen ja päällystys

4

Mt 4703
Heinävedelle

-savihaudat, vaikea ajaa
-mäkinen, mutka men

-peruskorjaus,mäet ja
mutkat oiottava
-Saunalanden silta
korjattava

3

Kangaslammin liikenneturvallisuussuunnitelma
LuTE 2

Koululaiskysely, sivu 3 (5)
Vaaralliseksi
koettu tie tai
tien kohta

Vaarallisuuden syy

Parannusehdotus

Mainintojen
määrä

Mt468 Siikajoen -sivukaltevuudet liian
mutkat
pienet

-kaltevuuksien
korjaaminen

3

Mt 468 Pisamaniementien
liittymä

-loiva risteys
-töyssy
-huono näkemä

-suorakulmainen liittymä
-töyssyn poisto

3

Koulun edustan
suojatie

-autoja pysäköitynä
suojatielle tai sen
reunaan, ohiajavat eivät
pysähdy

-pysäköintijärjestelyt
kaupassa asiolville

2

Mt 4681

-huonot näkemät

-tien uudelleen linjaus

2

Mt 4681

-huono näkyvyys
(pensasaita)

-aita pois

2

Mt 4684

-huono näkyvyys

-mäki leikattava
Asematieltä
-näkemäraivaukset

2

Pasonniementie -kovat nopeudet autoilla ja
mopoilla, kapea
-paljon lapsia
uimaretkellä

-tietä levennettävä,
päällyste alkuun n. 50 m
-kiviesteitä tielle, vesakot
pois
-20 km/h rajoitus

2

SIWA:n liittymä -huono näkyvyys

-erilliset
paikoitusjärjestelyt
-suojatien muuttaminen

2

Joutsenniementien liitt.
Huuhtauksentien liittymä
Myllytien
liittymä

Harjurannan
koulun liittymä
ja kohta
(mt 4681)

-ei suojatietä
-ei jk ^ pp-tietä
-paljon liittymiä

-rakennettava suojatie
-rakennettava
myöhemmin kaupungin
rajalta asti

2

Huuhinsaaren
liittymä

-ahtaus, kaltevuus,
näkemäeste

-levennys,tasoitus,
puiden
kaato, rajoitukset, kaistat

2

Rauhantien
liittymä

-liukkaalla vaarallinen
mäki

-jotenkin loivennettava

2

Mt 468
-näkyvyys huono
Kuivaniementien -liukkaalla vaara ajautua
liittymä
mt:le

-uusi liittymä kaavan
mukaiseen paikkaan.
+pysäkit (toimisivat
liittymäkaistana)

2

Kilpimäen
koulun
liittymä

-30 km/h rajoitus

2

-huono näkyvyys

-keltainen vilkkuvalo
kouluaikana, tien oikaisu

I
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LIITE 2

Koululaiskysely, sivu 4 (5)
Vaaralliseksi
koettu tie tai
tien kohta

Vaarallisuuden syy

Karhujoentie/
Autiotie/
terveyskeskus

-alamäki, ei selvää etuajooikeutta

-risteys selvennettävä
-erotettava piha
tiealueesta

2

Paloaseman
kohta /Sisutie

-hälytystilanteessa tulee
epäselviä tilanteita kun
asemalle tulee autoja ja
samassa sumassa ovat
myös Sisutiellä liikkuvat

-paloasemalle oma
liittymä mt:lle
-paloasemasta
varoittava liikennemerkki

2

Rauhamäen
ylikulkukäytävä

-salopirtin tasoylikäytävä
erittäin vaarallinen

Karhujoentie

-kapea, paljon kevyttä
liikennettä

-30 km/h rajoitus

2

Liikuntatalon
liitt.

-pyöräilijöillä huonot
näkemät

-raivaukset

2

Parannusehdotus

Mainin-

tojen

määrä

2

Koikkalan kurvi

2

Posti/apteekki
risteys

-täysi pysäköintialue
haittaa asiointia

-henkilökunnan autot
takapihalle

1

Autiotie/
Rauhatie

-huono näkyvyys, mutka

-oikaistava mutkat

1

Uusi hautausmaaliittymä

-väärät kallistukset

-oikaisu

1

Slikajoen
-näkyvyys itään huono
itäpuolen
yksityistieliittymä
Mt 4681 Pukki-

1

-liittymä mutkassa

-liittymän siirto tai
väistötila

1

Mt 468 to 03
3500 hirvivaroi-

-väärässä paikassa

-siirto Rauhamäentie
30:n jälkeen kirkolle päin

1

Teknologiantien
liittymä

-rumpu- ja
lämpölinjaheitot

-routakiilat

1

Mt 468/Mt4703

-kapea, huono näkyvyys

-levennys, pysäkki
sivummalle

1

Nurkanniementie -näkyvyysesteenä mutka!
mäki

-tien oikaisu

1

Mt 468
-liittymä alamäessä
Kurenlandentien -huono näkemä
liittymä

-risteävän tien merkki

1

kankaantien
liitt.

tusmerkki

risteys

Kangaslammin Iiikenneturvallisuussuunnitelma

LuTE 2

Koululaiskysely, sivu 5 (5)
Vaaralliseksi
koettu tie tai
tien kohta

Vaarallisuuden syy

Suojatie
SIWA:n
luona

-autot peittävät näkemän

Mt 468 to 02

-huono näkemä

-liittymä toiseen
paikkaan

1

Mt 4684

-pyöräilijät ajavat vauhdilla
Asematien yli

-liittymän raivaus pensai-

1

Mt 4703

-mt:ltä käännyttäessä
huono näkemä

-mt:n linjaus muutettava

1

Mt 468/4681

-huono näkemä

-raivaus sisäkaarteessa

1

Mt 15403

-mäkinen, mutkainen,
kapea
-routavaurioita

-perusparannus
-päällystys

1

Mt 468

-pihalta lähtiessä huono
näkyvyys
-rakennus peittää
näkyvyyttä kaikkiin
suuntiin

-talo purettava
-pysäkäintikielto pihalle

1

Mt 468

-kapeus
-puuttuu jalkakäytävä

-hajautettava kulku
takapuolelle
-levennettävä kaupan
kohdan tietä

1

Sopuantie

-pysäköintialuetta
käytetään läpiajotienä

-ajoesteet, ajotavat
paremmiksi

1

Pukkikankaan-

-lisääntynyt liikenne

-jk+pp -tie
-valaistus

1

Salopirtintien
liittymä

Urheilukentän liittymä

Mäkiahontien
liittymä

liitt.

Härmäniementie

teknisen
toimiston
kohta

Koulun liittymä

tie—Härmä-

niementie

Parannusehdotus

Mainintojen
määrä
1
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