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TIIVISTELMÄ  

Suunnitelman päätavoitteena  on  liikenneturvallisuuden parantaminen sekä 
liikenneturvallisuustyön aktivoiminen Lappeenrannassa. 

Liikenneturvallisuuden nykytilan selvityksessä  on  kartoitettu liikenneturvallisuu-
den tila sekä määritetty liikenneturvallisuusongelmat. Selvitys antaa lähtökoh-
dat liikenneturvallisuustyön tavoitteille  ja päämäärille.  Tämä luo edellytykset 
toimenpideohjelmille  ja liikenneturvallisuustyön  parantamiselle. 

Vuosina  1994-1996  Lappeenrannan kaupungin alueella tapahtui  732  poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia 
oli  14  ja  loukkaantumiseen johtaneita  192.  Onnettomuuksista tapahtui valtion 
hoidossa olevilla teillä  227 (31  %)  ja  kaupungin katuverkolla  505 (69  %).  

Suunnittelun yhteydessä hankittiin tietoa tienkäyttäjien vaaralliseksi kokemista 
liikenneverkon  ja  -ympäristön kohteista toteuttamalla kyselyjä kaupungin ala- 
asteiden oppilaille  ja  heidän vanhemmilleen, yläasteiden oppilaille, lukiolai-sil-
le, ammattiautoilijoille sekä muille liikenteen ammattilaisille. Maastotarkasteluilla 
täydennettiin kerättyä aineistoa. Näillä toimenpiteillä luotiin pohjaa toimenpi-
teiden suunnittelulle sekä etsittiin liikenneturvallisuudeltaan vaarallisia kohtei-
ta, jotka eivät ole tulleet esiin onnettomuustilastoissa. 

Onnettomuuksien vähentämistavoitteeksi  on  asetettu henkilövahinkoihin joh-
taneiden onnettomuuksien vähentäminen vuosien  1988-1990  keskimääräisestä 
tasosta kolmanneksella vuoteen  2000  mennessä  ja  että sama kehitys jatkuu 
vuoteen  2005  saakka. Lähivuosien liikenneturvallisuustyön painopistealueita 
ovat: kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen, pienten liikenne-
turvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen, aluenopeusrajoitusjärjestelmän käyt-
töönotto, oikeasta liikennekäyttäytymisestä tiedottaminen sekä liikenne-
turvallisuustyön kehittäminen  ja  tehostaminen. 

Lappeenrantaan  on  perustettu liikenneturvallisuusryhmä, joka muodostuu eri 
hallintokuntien edustajista. Tarkoituksena  on  tehostaa nykyistä toimintaa, teh-
dä sitä suunnitelmalliseksi  ja  parantaa eri hallintokuntien  ja sidosryhmien  yh-
teistyötä. 

Toimenpideohjelmassa  on  esitetty pääasiallisesti edullisia  ja  nopeasti toteutet-
tavissa olevia liikenneturvallisuutta  ja  liikenneympäristöä parantavia toimenpi-
teitä yhteensä  86  kappaletta. Toteuttamisohjelman kokonaiskustannukset ovat 
noin  34  Mmk, josta noin  22  Mmk  on  kevyen liikenteen olosuhteiden parantamis-
kustannuksia. Toimenpiteet vähentävät onnettomuuskustannuksia noin  4  Mmk 
vuosittain. 



ALKUSANAT  

Lappeenrannan kaupunki  ja  Kaakkois-Suomen tiepiiri ovat laatineet vuosien 
 1997-98  aikana liikenneturvallisuussuunnitelman Lappeenrannan kaupungin 

alueelle. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää liikennejärjestelyjen  paran-
tamissuunnitelman  sekä liikenneturvallisuuden koulutus-, valistus-  ja  tiedotus- 
työn kehittämistoimenpiteitä. 

Suunnitelmassa selvitettiin liikenneturvallisuuden kannalta vaaralliset kohteet 
kaupungin alueella sekä laadittiin liikenneturvallisuuden parantamisen toi-
menpideohjelma. Suunnitelmassa  on  keskitytty seuraavan kymmenvuotiskau-
den aikana toteutettavien liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrittämiseen. 
Toimenpideohjelman toteuttamisella voidaan parantaa liikenneympäristöä sekä 
vähentää liikenneonnettomuuksien määrää  ja  lieventää niiden vakavuusastetta. 
Liikenneturvallisuustyötä  on  kehitetty yhteistyössä Liikenneturvan, eri hallinto- 
kuntien  ja  muiden sidosryhmien kanssa seminaari-  ja pienryhmätilaisuuksissa. 

 Suunnitelmaa koskevat päätökset  ja  ratkaisut  on  tehnyt työryhmä, jonka toi-
mintaan ovat osallistuneet: 

Antti Alitalo  
Matti Larikka  
Pentti Multaharju 
Maire Karhu 
Ossi Lavonen  
Paavo Huusari 

 Anna-Maija Hinkkanen 
 Ulla  Jokela 

Markku Hämäläinen 
 Heikki Liukko  

Lappeenrannan kaupunki 
Lappeenrannan kaupunki 
Lappeenrannan kaupunki 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Liikenneturva 
Liikenneturva  
Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitos 
Lappeenrannan kihiakunnan poliisilaitos 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  on  laatinut Lappeenrannan kaupungin  ja 
 Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta Kymen Viatek Oy:ssä  RI  Jussi Pitkä- 

lahti  ja Tampereen Viatek  Oy:ssä  Dl  Christel Kautiala sekä  DI Mika Latvamäki. 
Liikenneturvallisuusryhmä  muodostuu eri hallintokuntien vastuuhenkilöistä. 

 Henry Reponen  toimii poliisin koulutus-  ja valistustyössä  mm.  kouluissa  ja  päi-
väkodeissa. 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Liikenneturvallisuussuunnitelma  luo perustaa liikenneturvallisuuden parantamis-
toimenpiteiden toteutukseen. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kehittä-
mällä liikenneympäristöä sekä tehostamalla koulutusta, valistusta, tiedotusta 

 ja  liikenteen valvontaa. Liikenneturvallisuuden parantamisen päätavoitteena 
 on  onnettomuuksien vähentäminen  ja onnettomuusriskin  pienentäminen. 

Liikenneympäristön  parantaminen kuuluu Tielaitoksen  ja  kaupungin teknisen 
toimen toimialaan. Poliisi  ja katsastustoimi  voivat vaikuttaa liikennevälineen 
turvallisuuteen tarkastamalla  ja  ajoneuvojen kuntoa tarkkailemalla. Ihmisen 
liikennekäyttäytymiseen  ja  asenteisiin voivat kunnassa parhaiten vaikuttaa 
koulu-, sosiaali-, terveys-  ja  vapaa-ajan toimet kasvatus-  ja tiedotustoiminnallaan 

 sekä ehkäisemällä tapaturmia. Poliisin valvonta vaikuttaa liikennekäyttäytymi
-seen.  Hyvin organisoitu työ voi vaikuttaa moneen eri tekijään parhaan hyödyn 

saamiseksi. 

Liikenneturvallisuuden nykytilan selvityksessä  on  kartoitettu liikenneturvallisuu-
den tila  ja määritetty liikenneturvallisuusongelmia.  Selvitys antaa lähtökohdat 
liikenneturvallisuustyön tavoitteille  ja päämäärille  sekä toimenpidetarkastelulle. 
Raportissa  on  esitetty liikenneturvallisuuden ongelmakohteet  ja  parantamista-
voitteet sekä toimenpideohjelma jatkosuunnittelun pohjaksi. Raportissa  on  li-
säksi esitetty periaatteet liikenneturvallisuuden seurannan järjestämisestä. 

Laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma koskee Lappeenrannan kaupungin 
aluetta  ja  siinä  on  keskitytty seuraavan kymmenvuotiskauden aikana toteutet-
tavien liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrittämiseen. Suunnitelman  pää-
tavoitteena  on  osoittaa liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet sekä nii-
den kiireellisyysluokitus. Lisäksi suunnitelman avulla kehitetään kaupungin 
liikenneturvallisuustyötä. 

HALLINTOKUNTA/  TOIMINTA 
ASIAT,  JOIHIN 
VAIKUTETAAN KOHDE 	TAVOITE  

TOIMINTA-ALUE 

USTOIM MMNKAYTON 
SUUNNIUELU 

INENTOlM LIIKKUMISTARVE, 
sknlnau uII'EÅARJES-  LIIKENNE- 

VAYLIEN SUNN TaMNTMV115, JESTaYr 

TIELAITOS JAKUNNOS APITÖ  RISKIT 

YKS TYISKOHTAISET 
LIIK.TURV.TMP.  

SOSIAALITOIMI KASVATUS ASENTEET  JA  LIIKENNE- 
OSAAMINEN  RISKEN  IHMINEN 	TURVALLISUUS 

YSTOIMD__..  
TUNNISTMINEN  

TIEDOTUS 

VAPAA-AJAN 
TOIMET 

TAPATURMIEN  
LIIKENNE- EHKAISY  

TURVA 

POLIISI VALVONTA RISKIT LIIKENNE- 
VÄLINE 

AJON KUNNON 
KATSASTUSTOIMI TARK.  JA  VALVONTA  

Kuva  1-1.  Liikenneturvallisuustyön  kenttä 
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LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  

2  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  

2.1  Maankäyttö  

Sijainti  ja  alue 

Lappeenrannan kaupunki sijaitsee Etelä-Karjalassa Etelä-Suomen läänin itä-
osassa. Kaupunki rajoittuu Joutsenoon, Ylämaahan, Luumäkeen, Taipalsaa-
reen, Lemiin  ja  Venäjään. Kaupungin  pinta-ala  on 848 km2 ,  josta maapinta-ala 

 on 760 km2  ja  vesialue  88 km 2 .  Toiminnallisesti Lappeenranta  on  Etelä-Karja-
lan maakunnan maakuntakeskus. 

Väestö  ja  työpaikat 

Vuoden  1997  alussa Lappeenrannan kaupungin väkiluku oli  57000  asukasta. 
Kaupungin väestönkasvu  on  ollut vuodesta  1990  vuoteen  1996  keskimäärin 

 0,5 %  vuodessa. 

Maapinta-alaan suhteutettu asukastiheys vuoden  1997  alussa oli  72  asukas-
ta/km2 .  

Vuonna  1995  Lappeenrannan kaupungissa oli työpaikkoja  23 000,  joista oli 
palvelualoilla  14 200 (62 %), jalostustoimialoilla  (kaivostoiminta, teollisuus, 
energia-  ja  vesihuolto sekä rakentaminen)  7100 (31 %)  ja  maa-  ja  metsätalo-
udessa  900 (4 %)  ja  muilla aloilla  800 (3 %).  

Koulut 

Kaupungissa  on 29  ala-asteen koulua, kolme erityiskoulua, kuusi yläasteen 
koulua  ja  kolme lukiota. Lukuvuonna  1996-1997  kouluissa oli yhteensä  7198 

 oppilasta. Heistä  3743  oli ala-asteen oppilaita,  2277  yläasteen oppilasta  ja  1178 
lukiolaista.  Lisäksi kaupungissa  on  yhdeksän ammatillista oppilaitosta  ja  tek-
nillinen korkeakoulu joiden opiskelijamäärä  on  noin  12 000. 

Kaavoitustilanne  

Lappeenrannan kaupunkiin  on  laadittu maankäyttöohjelma vuosille  1995-1999, 
 jossa ohjataan uusien kaava-alueiden rakentumista. 

Maankäyttöohjelma  ohjaa asuinrakentamista Rutolan, Uus-Lavolan, Pikisaa-
ren, Rapasaaren, Kahilanniemen, Hartikkalan, Karhuvuoren, Hiessillanja Mylly- 
mäen alueille. Teollisuusalueita  on kaavoitettu Selkäharjun, Muukon,  Musto-
lan, Pajarilan, Höltänmäen  ja Myllymäen  alueille. 
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LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  

Kuva  2. 1-1  Keskustan kävelykatualuetta 
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 v. 1997.  
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2.2  Liikenneverkko  

Tie- ia katuverkko  

Lappeenrannan liikenneverkon rungon muodostavat valtatiet  6  ja  13.  Kaupungin 
alueen päätieverkkoon kuuluvat lisäksi Lappeenranta-Vaalimaa maantie  387,  Lap-
peenranta-Vainikkala maantie  390,  Lappeenranta-Taipalsaari-Savitaipale maan-
tie  408, Tapavainola-Mälkiä maantie  3821  (suurimmalta osaltaan katuosuutta), 
Partala-Ravattila maantie  3931, Lauritsala-Muukko  maantie  4071  (enimmäkseen 
katuosuutta)  ja Tirilä-Vehkataipale  maantie  4081. Päätieverkkoa  täydentävät lu-
kuisat paikallistiet sekä kaupungin kaavakadut  ja yksityistieverkko.  
Vuoden  1997  alussa Lappeenrannan kaupungin alueella oli noin  344 km  yleisiä 
teitä, joista valtateitä  57 km, maanteitä 133  ja paikallisteitä  154 km.  Vuoden  1997 

 alussa yleisiä teitä oli taajama-alueella  n. 15 km,  mutta ne ovat hallinnollisesti 
katuosuutta. Kevyen liikenteen väyliä kaupungin alueen yleisillä teillä  on n. 18 km.  

Kaupungin katuverkon pituus  on n. 250 km.  Kaupungin kunnossapidettäviä kevy- 
en liikenteen väyliä  on 128,5 km.  Yksityisiä teitä kaupungin alueella  on n. 350 km.  

Taajama-alueella  on 50 km/h  nopeusrajoitus lukuunottamatta muutamia pääka
-tuja,  joilla  on 60 km/h  nopeusrajoitus. Lisäksi kaupungissa  on  muutama asuin- 

alue, joissa  on 30 km/h tai 40 km/h nopeusrajoitusalue.  

Haja-asutusalueella  on  pääsääntöisesti voimassa  80 km/h yleisrajoitus. Valtateillä 
6  ja  13  ja  Lappeenranta-Vaalimaa maantiellä  387 on  osuuksia, joilla  on 100 km/h 

 nopeusrajoitus. 

Lappeenrannan kaupungin alueen linja-autoliikenne  on  sekä paikallisliikennettä, 
että  haja-asutusalueen joukkoliikennettä. 
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Kuva  2.2-1.  Kevyen liikenteen väylät Lappeenrannan yleisillä teillä.  
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Liikennemäärät 

Tierekisterin  1 .1 .1996  sisältämien liikennelaskentatietojen perusteella valtatien 
 6  keskivuorokausiliikenne  Lappeenrannan kaupungin kohdalla vaihtelee välil-

lä  7000  -  11000  ajon./vrk.  Raskaan liikenteen osuus valtatiellä  6  keskustan 
kohdalla  on 15  %  ja sen  länsipuolella  18  %  ja  itäpuolella  9  % keskivuo-
rokausiliikenteestä.  

Liikenteelle  on  tyypillistä suhteellisen suuri itäliikenteen osuus. Nuijamaan  ja 
 Vaalimaan rajanylityspaikat keräävät liikennevirtoja joista suuri  osa  on  itäliiken-

nettä.  Varsinkin Nuijamaan suuntaan valtatiellä  13 on  itäliikenteen  osuus suu-
ri. Rajan ylittävistä kuorma-autoista noin kolmannes  on  venäläisiä. 

Lisääntynyt itäliikenne näkyy onnettomuustilastoissa. Etenkin talvikeli  on  osoit-
tautunut vaaralliseksi itäliikenteelle. 

Valtatien  6  oarantaminen  

Kaakkois-Suomen tiepiiri  on  laatinut tiesuunnitelman valtatien  6  rakentamiseksi 
moottoritieksi välillä Mattila-Joutseno.  Vt  6:n  parantamiseen liittyen  on  suunni-
teltu Lappeenrannan läntisiä järjestelyjä välillä Kärki-Mattila. Valtatien  6  suun-
nitelmien toteutuessa nykyiset ongelmat poistuvat. Lappeenrannan liikenne-
turvallisuussuunnitelmassa ei käsittele näiden kohteiden ongelmia. 

-'  1k 	v... 	[  I 	- 	 jg 	 '.  f  .'  
\m  . 	 '. 	 .!  I  ' 	 ) 	 F 	 F 

I 	 A-c.-' 	 /  I  - 	 )J 7 \L  
• 

. 	I 	 - 	/ - 	 11 	» 
- 	

V  
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Kuva  2.2-2.  Valtion hoidossa olevien teiden lllkennemäärät (KVL  1997).  
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2.3  Liikenneonnettomuudet  

Liikenneonnettomuusmäärä  ja sen  kehitys 

Onnettomuusselvityksen lähtötietoina  on  käytetty poliisin tietoon tulleita on-
nettomuuksia. Poliisin tietoon tulee kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnet-
tomuudet, noin puolet henkilävahinkoihin johtaneista liikenneonnettomuuksis-
ta sekä noin  25-30  %  kaikista liikenneonnettomuuksista.  

o  Omaisuusva - 250 	
hinkoon  joh- 
taneet  on- 

200 	 nettomuudet  

150 	_____ - _____ _____ ILoukkaantu - 

I I 	 miseen johta- 
100 -J--J  _____ 	_____ _____ neetonnetto- 

muudet  

U  Kuolemaan  

0 II  - _____ - _____ - _____ 
 johtaneet- 

onnettomuudet  
1994 	1995 	1996  

Kuva  2.3-1  Liikenneonnettomuuksien määrä onnettomuuksien  vaka  vuus
-asteittain vuosina  1994-1996  

Vuosina  1994-1996  Lappeenrannan kaupungin alueella tapahtui  732  poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuudet  on  esitetty onnettomuus-
pistekartoilla liitteessä  1-3.  Onnettomuuksista tapahtui valtion kunnossapitämillä 
teillä  227 (31  %)  ja  kaupungin kunnossapitämillä teillä  505 (69%).  Kaupungin 
alueen valtion hoidossa olevilla teillä  ja katuverkolla  oli useita onnettomuus-
kasaumakohtia. 

Vuosina  1994-1996  Lappeenrannan kaupungin alueen liikenneonnettomuuk-
sista  14 (1 .9  %)  johti kuolemaan  ja  192 (26,2  %)  muihin henkilövahinkoihin. 
Onnettomuuksissa kuoli  16  henkilöä  ja vammautui  272  henkilöä.  
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Kuva  2.3-2  Liikenneonnettomuudet eri kuukausina vuosina  1994-1996  
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Kuva  2.3-3 Liikenneonnettomuusmäärät  eri viikonpäivinä vuosina  1994-1996 

Onnettomuustyypit  

Lappeenrannan kaupungin alueella tarkasteltavan kolmivuotisjakson  1994-1996 
 aikana vallitsevin onnettomuustyyppi  on  poliisin tilaston mukaan ollut yksittäison-

nettomuus,  150  onnettomuutta. Seuraavaksi yleisimpiä ovat olleet 
risteämisonnettomuudet,  135  onnettomuutta  ja kääntymisonnettomuudet,  82 

 onnettomuutta. 

Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yli puolet  (53%)  ovat olleet 
jalankulku-  tai  polkupyöräonnettomuuksia.  

E'äin  
Kevyt liikenne 	 Muu  

16% 
	

8%  

Kuva  2.3-4. Liikenneonnettomuustyyppi-jakauma vuosina  1994-1996  

Olosuhteet onnettomuustilanteissa 

Onnettomuustilanteissa  sää  oli useimmiten kirkas  ja  valoisa sekä tienpinta kui-
va.  1108 (15  %)  onnettomuuksista tapahtui sateella  ja  176 (24  %)  pimeänä  tai 

 hämäränä aikana. Tienpinta oli  176 (24  %)  onnettomuuksista märkä, luminen 
 tai  jäinen.  
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37% 
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Kuva  2.3-5 Sää liikenneonnetto-
muustilanteissa  vuosina  1994-1996  

Kuva  2.3-6 Tienpinta liikenneonnet- 
tomuustilanteissa  vuosina  1994-1996 
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63% 
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44% 

Kuva  2.3-7  Valoisuus Illkenneonnet- 	Kuva  2.3-8 Liittymätyyppi  liittymä- 
tomuustilanteissa  vuosina  1994-1996  onnettomuuksissa  

Kuva  2.3-9  Itä liikenne näkyy onnettomuustilastoissa. 
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Onnettomuuskustannukset  

Liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset yleisillä teillä alkuvuoden  1995 
 hintatasossa  olivat (tr.ind.=134): kuolemaan johtanut onnettomuus  9.1  Mmk, 

vammautumiseen johtanut onnettomuus  218 000  mk  ja omaisuusvahinko-on-
nettomuus  46 500  mk. Esitetyissä yksikkökustannuksissa  on  otettu huomioon 
Tielaitoksen onnettomuustilastojen peittävyys Tilastokeskuksen tietoihin ver-
rattuna edustavuuskertoimien avulla. Lappeenrannan onnettomuuskus-
tannukset ovat vuosittain noin  65  Mmk arvioituna Tielaitoksen menetelmän 
mukaan. Tutkimusten mukaisesti kunnalle aiheutuu noin  20  %  näistä kustan-
nuksista. 

Vertailu muihin kaupunkeihin 

Lappeenrannan kaupungin henkilövahinko-onnettomuuksien määrä  on  pienem-
pi kuin vertailukaupunkien  ja koko  maan keskimääräinen taso  (kuva  14). Koko 

 maassa onnettomuuksien määrä  on  ollut  90-luvun alussa laskusuuntainen, mut-
ta vuosina  1993-94  onnettomuusmäärät  ovat lähteneet jälleen nousuun. 

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotieto 

Vakuutusyhtiöiden Ijikennevahinkotilasto sisältää tietoja liikennevakuutuksesta 
korvatuista vahingoista. Vakuutusyhtiöt saavat vakuutuksenottajien 
vahinkoilmoituksilla tietoja useammasta tapahtuneesta liikennevahingosta kuin 
mikään muu viranomainen. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tilasto 
sisältää yli  90  %  ja  loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista  75-85  %. 

 Kaikista tapahtuneis-ta  liikenneonnettomuuksista vakuutusyhtiöidentilasto si-
sältää noin  70  %.  Bonus-järjestelmän vaikutuksesta vähäisiä vahinkoja ei il-
moiteta vakuutusyhtiöille. 

Lappeenrannassa tapahtui vuosina  1993-1995  Vakuutusyhtiöiden liikenne- 
vahinkotilaston mukaan  3405  liikennevahinkoa, joissa oli uhreja yhteensä  513. 
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Kuva  2.3-9  Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys Lappeenrannassa  ja 
 vertallukohteissa  v. 1986-1995  (Lähde: Tilastokeskus) 
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2.4  Kyselyt  ja  haastattelut 

Kyselyjen merkitys 

Kyselyillä  hankitaan tietoa tienkäyttäjien vaaralliseksi kokemista liikenneverkon 
 ja  -ympäristön kohteista sekä tietoa tienkäyttäjien odotuksista liikenneturvalli-

suuden parantamiseksi Lisäksi kyselyillä saadaan esille uusia ongelmakohteita, 
jotka eivät tule poliisin tietoon  tai  muuten tilastoiduiksi. 

Kyselyillä  pyritään aktivoimaan eri tienkäyttäjäryhmiä liikenneturvallisuustyöhön. 
Eri tienkäyttäjäryhmiltä saa palautetta eri tyyppisistä ongelmakohteista: koulu-
laiset painottavat ongelmia jalankulkijan  ja  pyöräilijän sekä ammattiautoilijat 
autoliikenteen näkökannalta. 

Kyselyjen laajuus  ja  suuntaaminen 

Kyselyt suunnattiin kolmelle kohderyhmälle: koululaisille, ammattiautoilijoille 
 ja asukasyhdistyksille. Koululaiskysely  suunnattiin Lappeenrannan kaupun-

gin kaikille ala-asteen  ja  yläasteen kouluille. Kyselyjen kautta saatiin tietoa lä-
hes  200 ongelmakohteesta (liitteet 4-7). 

Koululaiskysely 

Kouluikäiset  lapset ovat riskiryhmä liikenteessä. Kyselyssä selvitettiin oppilai-
den mandollisten liikenneonnettomuustapausten määrää  ja  laatua, koska ke-
vyen liikenteen onnettomuuksista ei ole juurikaan käytettävissä luotettavaa ti-
lastotietoa. Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi oppilaiden kulkutapaa eri vuodenai-
koina sekä pyöräilykypärän, heijastimen  ja turvavyön  käyttöä. Kyselyssä oppi-
laille annettiin mandollisuus kertoa, mitä  he  pelkäävät liikenteessä sekä mikä 

 on  hyvää  tai  huonoa liikenteessä. 

Koululaisten kysely toteutettiin opettajien pitämällä liikennekyselytunnilla tou-
kokuun alussa. Pidettävästä kyselytunnista tiedotettiin oppilaiden vanhemmil-
le opettajien välityksellä toimitetulla kirjeellä, johon vanhemmille annettiin mah-
dollisuus kirjoittaa näkemyksiään lastensa liikenneturvallisuudesta heidän 
liikkumis-ympäristössään.  

Ala-asteen luokille lähetettiin  35 lomaketta,  joista palautettiin  17 (49 %).  Yläas-
teen luokille lähetettiin  8 lomaketta,  joista palautettiin  7 (88 %).  Yläasteen luok-
kun sisältyi kaksi erityisluokkaa. Kyselyllä tavoitettiin ala-asteilta  339  oppilasta 

 ja yläasteitta  133  oppilasta.  Ala-asteilta  kyselyyn vastasivat neljännet luokat  ja 
 yläasteilla kandeksannet luokat.  

Ala-asteen oppilaat pelkäävät liikenteessä ylinopeutta ajavia autoja, rekkoja, 
liukkaita teitä, keskustan laajoja liittymiä  ja  rattijuoppoja. Yläasteen oppilaat 
pelkäävät rattijuoppoja, ylinopeutta ajavia autoja, piittaamattomia autoilijoita  ja 
itäliikennettä.  

Kyselyissä tiedusteltiln liikenneturvallisuudeltaan ongelmallisten  ja  vaarallis-
ten kohteiden lisäksi koulumatkan pääasiallista kulkutapaa. Keväällä  ja  syk-
syllä ala-asteen oppilaista kulkee  19 % koulumatkansa  jalan  ja  63 %  polkupyö-
rällä. Talvella ala-asteen oppilaista tekee  57 % koulumatkansa  jalan  ja  10 % 

 polkupyörällä.  Ala-asteen oppilaista noin  15 % on koulukuljetuksen  piirissä. 
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Yläasteen oppilaista kulkee keväällä  ja  syksyllä  20 % koulumatkansa  jalan  ja 
 54 %  polkupyörällä. Talvella yläasteen oppilaista kulkee  38 % koulumatkansa 
 jalan  ja  19 %  polkupyörällä. Yläasteen oppilaista noin  18 % on koulukuljetuksen 

 piirissä.  

Ala-aste 	Yläaste  
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Kuva  2.4-1 Ala-ja  yläasteen oppilaiden turvavälineiden käyttö. 

Ammattiautoilijoiden  kysely 

Ammattiautoilijoita  kyselyssä edustivat kaupungin alueen liikennöitsijät, kuljetus- 
liikkeet, kaupungin  ja Tielaitoksen tiemestarit  sekä poliisi. Ammattiautoilijat ovat 
työkseen liikenteessä  ja  he  voivat nähdä päivittäin ongelmallisia tilanteita  ja 

 vaarallisia tienkohtia. Ammattiautoilijoiden kysely toteutettiin toukokuussa. Lii-
kennöitsijöille sekä kuljetusliikkeille lähetettiin  5 lomaketta,  joista palautettiin 

 3.  Poliisin  ja tiemestarien kommentit  saatiin haastattelussa. 

Ammattiautoilijoiden  esille tuomat ongelmat olivat tiejaksoilla  mm.  kevyen lii-
kenteen väylien puute, liikennevalojen toiminta, valaistuksen puute  ja ajorataa 
odottamattomissa  paikoissa ylittävä kevyt liikenne. Liittymissä ongelmiksi ko-
ettiin  mm. liittymien  ahtaus, kevyen liikenteen käyttäytyminen liittymissä  ja  talvi- 
liukkaus jyrkillä ajoradoilla. 

Kysely asukasyhdistyksille 

Asukaskysely  suunnattiin kaupunginosien asukasyhdistyksille sekä kylätoimi-
kunnille. Asukasyhdistyksille  ja kylätoimikunnille  lähetettiin toukokuussa  24 
lomaketta,  joista palautettiin  12 (50 %).  

Asukasyhdistysten  ja kylätoimikuntien  kyselyissä oli tuotu esiin lähinnä asuk-
kaiden omiin asuinalueisiin  ja työmatkoihin  liittyviä ongelmia. Asukkaiden  ko-
kemia ongelmia tiejaksoilla olivat  mm. ylinopeudet,  lisääntynyt rekkaliikenne 

 ja  tiestön kunto. Liittymissä ongelmiksi koettiin  mm.  huono näkyvyys, 
väistötilojen puute  ja  yleisesti liittymien vaarallisuus.  
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2.5 Olosuhdetarkastelu  

Liikenneolosuhteiden arviointi maastossa 

Maastotarkastelulla täydennetään  kerättyä aineistoa  ja  luodaan pohjaa toimen-
piteiden suunnittelulle sekä etsitään liikenneturvallisuudeltaan vaarallisia koh-
teita, jotka eivät ole tulleet esiin onnettomuustilastoissa. Suunnittelun aikana 
tehtiin useita maastokäyntejä, joissa tarkasteltiin  n .200  kohdetta.  

2.6  Yhteenveto pahimmista ongelmakohteista 

Taulukossa  2.6-1  ja  kuvassa  2.6-1 on  esitetty yhteenveto liikenneturvallisuu-
den pahimmista ongelmakohteista. Onnettomuuksien perusteella mukaan  on 

 otettu ne kohteet, joissa  on  tapahtunut vähintään  4  onnettomuutta. Pahimmaksi 
ongelmakohteeksi lasketaan myös ne paikat, jotka kaksi tahoa (koululaiset, 
asukkaat, liikennöitsijät) ovat pitäneet ongelmallisina. 

Taulukko  2.6-1  Yhteenveto liikenneturvallisuuden pahimmista  on  ge/ma
-kohteista  

ONGELMAKOHDE  PERUSTE 

N:o  Onnetto-  Koulu-  Liiken- Asukkai- 
muudetl laisten  teen am- den ilm.  
Henkilö-  ilm, ong. mattil. ong. 

vah.  kohdat  ilm. ong.  kohdat  
(kpl/3v.)  (>3 vast)  kohdat  

1 Kauppakatu (Viipurintie)  välillä  22/8 X 
Helsingintie - Harapaisentie  

2 Taipalsaarentie / Valtakatu  10/5 X 
3 Mikkelintie (vtl3)/ Kuutostie (vt6)  9/3 
4 Koulukatu/ Snellmanninkatu  9/1 
5 Simolantie / Ratakatu  7/3 X 
6 Helsingintie  I  Suonionkatu 7/2 X 
7 Helsingintie /Lavolankatu  7/0 
8 Helsingintie(mt  3821)1 Kuutostie Ivt6) 6/2 
9 Helsingintie / Mutkakatu  6/1 
10 Taipalsaarentie  I  Liisankatu  5/1 X X 
11 Kalevankatu / Väinämöisenkatu  4/3 
12 Taipalsaarentie (mt 408)ITyysterniementie  4/1 X 
13 Nuijamaantie (vtl3) ITerminaalinkatu  4/1 
14 RaatimiehenkatuNaltakatu  4/1 
15 Lauritsalantie/ Standertskjöldinkatu  4/0 
16 Reunakatu/ Onninkatu  4/0 X 
17 Lappeenkatu/Pohjolankatu  3/2 X 
18 Lauritsalantie/Yhteistyönkatu  3/2 X 
19 Helsingintie (mt  3821 )/Kauppakatu 3/1 X X 
20 Helsingintie (mt 3821)/Kirkkokatu  3/1 X 
21  Karjalantie/Lauritsalantie  X X 
22 Kuutostie  (vt 6)/Nuijamaantie(vtl3)  X X 
23 MuukontielVierulankatu  X X 
24 Hartikkalankatu  1-26 X X 
25 Sulkutie/ltäinen Kanavatie  X X 
26 Muukontie  40-50 X X 



. 	
r - v 	 ' 	

\ ,Lr' 	 '\ 	'\ 	T 

L: 	:2  i  
\\ 	 - 	 - 	 I  

\ 	
T 	

( 	

-  

c 	
- 

. 	,\ 	I 	' 	- 	 (__• 	 .- 

4-,  /\ 	 '.  
4 

t ___________  

	

MPEREEN 	Kuva  2.6-1 	LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 

	

VIATEK  OY 	 Yhteenveto  ongelmakohdista  

m z z m 
H  

,- 	 .  

C/) 

cc 
z 
z 
-<U, 

U)  

- 	C 

1'.) 
C)  



Lappeenrannan  liikenneturvallisuussuunnitelma  

LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  

2.7  Nykyinen koulutus-, valistus-  ja  tiedotustyö  

Liikenneturvallisuustyö mielletään kunnissa usein kuuluvaksi  vain  poliisille, tek-
niselle sektorille sekä osittain koulutoimelle. Kuitenkin useat muutkin hallinto- 
kunnat  käsittelevät liikenteen turvallisuuteen liittyviä asioita omassa toiminnas-
saan  ja  tekevät liikenneturvallisuustyötä luontevasti muun työn yhteydessä. 
Lappeenrannassa liikenneturvallisuustyötä  on  tehty  jo  pitkään, mutta tiedon- 
kulku  ja  yhteistyö eri hallintokuntien  ja  muiden sidosryhmien välillä  on  ollut 
heikkoa. 

Tekninen toimi 

Teknisen toimen liikenneturvallisuustyö  on  kohdistunut liikenneympäristön pa-
rantamiseen. Liikenneturvallisuus  on  otettu huomioon kaikessa liikenne- 
suunnittelussa. Liikenneturvallisuustyötä  on  tehty lähinnä teknisen toimen si-
sällä. Yhteistyötä  on  tehty Tielaitoksen  ja  poliisin kanssa. 

Sosiaali-  ja terveystoimi  

Sosiaali-  ja terveystoimi  on  ollut mukana turvallisuuteen tähtäävässä liikenne- 
suunnittelussa  ja liikennejärjestelyjen  arvioinnissa. 

Liikenneturvallisuustyötä  on  tehty tähän asti lähinnä iäkkäiden  ja lasten  paris-
sa normaalin toiminnan yhteydessä sosiaali-  ja terveystoimen  eri yksiköissä 
lilkuttaes-sa lasten ja  iäkkäiden kanssa liikenteessä sekä eläkeläisjärjestöjen tilai-
suuksissa. 

Poliisi  on  vieraillut päiväkodeissa. Päiväkodit ovat tehneet retkiä liikennepuis-
toihin. Lilkennekasvatus-  ja tiedotusaineistoa  on  jaettu satunnaisesti eri yksiköis-
sä. Neuvoloissa  on  opastettu turvavälineiden käytössä  ja lasten  turvallisessa 
liikkumisessa. Liikenneturvallisuustyöstä  on  kuitenkin puuttunut suunnitelmalli-
suus  ja  yhteiset tavoitteet. 

Yhteistyötä  on  tehty lähinnä poliisin, Liikenneturvan, vakuutusyhtiöiden  ja  Lap-
peenrannan liikenneyhdistyksen kanssa.  

Kuva  2.7-1  Turvaistuin  takaa lapsen turvallisuuden autossa 
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Koulutoimi 

Koulujen liikenneopetus  on  tällä hetkellä ala-asteilla sijoitettu opetussuunni-
telmassa ympäristötietoon. Opetuksessa  on  käyty läpi liikennemerkkejä  ja 
opeteltu liikennekäyttäytymistä liikennepuistossa.  

Ala-asteen oppilailta vaaditaan koulumatkoilla pyöräilykypärän käyttää  ja  1  .-  ja 
 2.-  luokkalaisilta  on  kiellettyä koulumatkojen kulkeminen polkupyörällä. Kes-

kustan kouluissa koulupäivien alkamisaikoja  on  porrastettu siten, että koulu 
alkaa vasta silloin kun aamun ruuhkahuippu  on  jo  ohitettu. Kouluissa  on  pidet-
ty heijastin-  ja  pimeän ajon kampanjoita. Lisäksi poliisi  on  tehnyt polkupyörien 
katsastuksia pyärien kunnon tarkistamiseksi. 

Yläasteilla  ja lukioissa  on  pidetty korttelisuunnistuksia joissa  on  kartoitettu liiken-
neympäristön ongelmakohtia  ja  tehty parannusehdotuksia. Samassa yhtey-
dessä  on  videoitu oppilaiden liikennekäyttäytymistä. Videot  on  katseltu  ja  niitä 

 on  analysoitu. Polkupyöriä  on  turvamerkitty,  alkoholista  ja  liikenteestä  on  pu-
huttu. Oppilaiden turvallinen siirtyminen paikasta toiseen  on  huomioitu. 

Yhteistyötä  on  tehty poliisin, linja-autoilijoiden, vakuutusyhtiöiden, autokoulujen 
 ja  Liikenneturvan kanssa.  

Kuva  2.7-2  Lapsen koulutien opettelua 

Muut sidosryhmät 

Muita sidosryhmiä, jotka tekevät liikenneturvallisuustyätä ovat Lappeenrannan 
liikenneyhdistys, poliisi, autokoulut, pelastuslaitos, joukkoliikenne-  ja  tavara-
liikenneyritykset sekä Tielaitos. 

Poliisi 

Poliisin liikenneturvallisuustyä koostuu liikennevalvonnasta, liikennerikos-
tutkinnasta, tiedottamisesta  ja  kouluissa tehtävästä liikennekasvatuksesta. On-
gelmana poliisi kokee nuorison elämänarvojen katoamisen, päihteiden  ja  huu-
meiden käytän lisääntymisen, itäliikenteen kasvun  ja  tiestön kunnon heikkene-
misen. Poliisi tekee yhteistyötä kaupungin, Tielaitoksen, katsastuksen, raja-
vartioston  ja tullin  kanssa. 
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Autokoulut  

Autokoulut  tekevät liikenneturvallisuustyötä opettaessaan uusia kuljettajia tur-
valliseen ajotapaan  ja opettaessaan  heille oikeita liikenneasenteita. Yhteistyö-
tä tehdään poliisin, Liikenneturvan  ja katsastuksen  kanssa. 

Katsastus 

Autokatsastuskonttorit  tekevät liikenneturvallisuustyötä valvomalla ajoneuvo-
jen kuntoa vuosikatsastusten yhteydessä. Myös itäliikenteen ajoneuvoja  on 

 tarkastettu rajanylityspaikoilla. Kuljettajantutkintojen yhteydessä pyritään muok-
kaamaan asenteita. Yhteistyötä tehdään poliisin. autokoulujen  ja tullin  kanssa. 

Pelastuslaitos 

Pelastuslaitoksen  henkilökunnalla  on  jatkuvaa koulutusta ajotaidossa  ja 
pelastustyössä. Vieraileville  ryhmille annetaan liikennevalistusta. Yhteistyötä 
tehdään poliisin kanssa. 

Ammattiliikenne 

Joukkoliikenteen  ja  tavaraliikenteen yrittäjät järjestävät kuijettajilleen koulutus-
ta  ja  pyrkivät tiedottamaan tärkeistä liikennetu rvallisuuteen vaikuttavista asi-
oista. Tiedottamisella  ja  hyvällä esimerkillä pyritään vaikuttamaan myös mui-
den tielläliikkujien käyttäytymiseen. Yhteistyötä tehdään kaupungin,  Tie- 
laitoksen, poliisin, pelastuslaitoksen, rajaviranomaisten  ja merenkulkupiirin 

 kanssa. 

Tielaitos 

Tielaitos  tekee liikenneturvallisuussuunnitelmia  ja liikenneturvallisuus  on  mu-
kana tiepiirin kaikessa toiminnassa. Liikenneturvallisuustyötä tehdään useiden 
eri yhteistyötahojen kanssa. 
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3  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  TAVOITTEET 

 3.1  Onnettomuuksien  vähentämistavoitteet  

Valtioneuvosto  on  tehnyt vuonna  1993  periaatepäätöksen tielilkenteen turvalli-
suuden parantamisesta Suomessa. Valtioneuvosto asetti tavoitteeksi, että  Iii-
kennekuolemien  määrä  on puolitettava  vuoden  1989  tasosta  1990-luvun lop-
puun mennessä. Samalla loukkaantumis-  ja onnettomuusriskiä  on  alennettava. 
Valtioneuvosto  on  kesällä  1997  täsmentänyt tavoitteita  ja  asetti tavoitteeksi vuo-
delle  2005  turvallisuuden jatkuvan parantamisen siten, että vakavimmat henkilö- 
vahingot vähenevät yhtä nopeasti kuin  1990-  luvulla  ja  että Suomessa lähen-
nytään Ruotsin  ja  Norjan turvallisuustasoa. Liikennekuolemien vuotuinen mää-
rä olisi vuonna  2005  alle  250.  

Vuonna  1992 laaditussa  Kymen läänin liikenneturvallisuussuunnitelmassa  on 
 asetettu kunnille tavoitteet liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi. Tavoittee-

na  on,  että kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät vuoden  1989  tasos-
ta  50%  vuoteen  2000  mennessä  ja loukkaantumiset  vastaavasti  35%.  Lappeen-
rannan kaupungin tavoitteeksi  on  asetettu vastaavasti henkilövahinkoon johtanei-
den onnettomuuksien vähentäminen vuosien  1988-1990  keskimääräisestä tasos-
ta kolmanneksella  ja  että sama kehitys jatkuu vuoteen  2005  saakka  (kuva  3.2-1). 

3.2  Toiminnalliset tavoitteet 

Kymen läänin liikenneturvallisuussuunnitelmassa  on toiminnallisiksi tavoitteiksi 
 valittu liikennekäyttäytymisen parantaminen, läänin  ja  kuntien liikenneturvallisuus-

työn tehostaminen sekä yhdyskuntarakenteen  ja  tiestön parantaminen. 

Lappeenrannassa lähivuosien liikenneturvallisuustyön painopistealueita ovat 
kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen, pienten liikenneturvallisuus-
toimenpiteiden toteuttaminen aluenopeusrajoitusjärjestelmän käyttöönotto, oi-
keasta liikennekäyttäytymisestä tiedottaminen sekä kaupungin eri hallinnonalat 
kattavan liikenneturvallisuustyön kehittäminen  ja  tehostaminen.  
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Kuva  3.2-1.  Lappeenrannan henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
 vähentämista vo/te.  
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4  AIKAISEMPI  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNITELMA 

 4i  Edellinen suunnitelma 

Lappeenrannan edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma  on  valmistunut vuon-
na  1982.  Suunnitelma perustui vuosien  1979-1981  onnettomuuksiin  ja  tehtyihin 
haastatteluihin  ja kyselytutkimuksiin.  

Suunnitelmassa esitettiin kaikkiaan  150  liikenneturvallisuuden parantamistoi-
menpidettä. Toimenpiteistä  44  oli kevyen liikenteen,  20  ajoneuvoliikenteen  Iii

-kennevalojen  rakentamiseen  tai  parantamiseen liittyvää toimenpidettä. Toimen-
piteistä  13  koski ajoneuvoliikenteen väylärakentamista,  15  toimenpiteessä  oli 
esitetty liittymäjärjestelyjä  ja  viidessä tievalaistusta. Lisäksi yhdeksässä toimenpi

-teessä  parannettiin joukkoliikenteen olosuhteita  ja  54  liittyi pieniin parantamis
-tai  liikenteenohjaustoimenpiteisiin.  

4.2  Suunnitelman toteutuma 

Ensimmäisessä suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä  on  toteutettu  117 (78  %).  

Kevyen liikenteen toimenpiteistä  on  toteutettu  31(68%).  Toteuttamatta  on  jää-
nyt lähinnä alikulkukohteita kaikista kiireellisyysluokista. 

Ajoneuvoliikenteen liikennevaloihin liittyvistä toimenpiteistä  on  toteutettu  18 (90 
 %).  Toteuttamatta  on  jäänyt kohteita, joihin  on  liittynyt väylänrakennustoimen-

piteitä  ja  joita ei ole vielä toteutettu. Väyläkohteisiin liittyviä toimenpiteitä  on  to-
teutettu  10 (77  %).  Toteuttamatta  on  jäänyt  mm.  läntisen sisääntulotien järjeste-
lyt sekä Korkea-ahon paikallistiehen liittyvät toimenpiteet.  
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Kuva  4.2-1.  Edellisessä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuma 
vuoteen  1997  mennessä.  

Liittymien  parantamiseen liittyvistä järjestelyistä  on  toteutettu  6 (43  %).  Toteut-
tamatta ovat jääneet eritasoliittymä  vt 6/vt  13  Selkäharjussa  sekä Helsingintien 

 ja  Lavolan kadun eritasoliittymä. Kiireellisyysluokan  Ill  toimenpiteistä  on  toteutet-
tu  vain  Vainikkalan ratapihan tiejärjestelyt.  
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Tienvalaistustoimenpiteistä  on  toteutettu  4 (80 %).  Toteuttamatta  on  vielä va-
laistus maantiellä  4071 Muukossa.  

Pienistä parantamis-  ja liikenteenohjaustoimenpiteistä  on  vuoteen  1993  men-
nessä toteutettu  83 %. 

4.3  Vaikutukset 

Edellisessä suunnitelmassa esitettiin onnettomuustietojen  ja  haastattelujen 
perusteella  20  vaarallisinta tienkohtaa. Näistä kohteista  6 on  edelleen mukana 
tämän suunnitelman ongelmakohdeluettelossa. Nämä kaikki kohteet ovat erit-
täin vilkkaasti liikennöityjä liittymiä  ja  lukuunottamatta vt6 eritasoliittymiä ne ovat 
liikennevalo-ohjatut. 

Edellisessä suunnitelmassa esitetyt  ja  toteutetut toimenpiteet ovat poistaneet 
 tai  ainakin vähentäneet kohteiden onnettomuusmääriä.  

Kuva  4.3-1 Koulukadun  ja Sneilmaninkadun  uusi liikennevalo-ohjattu liittymä 

Seuraavassa taulukossa  on  esitetty aikaisemman suunnitelman pahimpien liitty -
mien  toimenpiteiden vaikutus onnettomuusmääriin. Toimenpiteet  on  tehty edelli-
sen suunnitelman laatimisen jälkeen. 

Kevyen liikenteen väylien  ja alikulkujen  rakentaminen  on  parantanut kevyen lii-
kenteen asemaa  ja  täydentänyt kevyen liikenteen verkkoa. Kevyen liikenteen 
onnettomuusriski  on  pienentynyt. 



30 	 Lappeenrannan tiikenneturvallisuussuunnitelma 

AIKAISEMPI  LIIKENNETURVALLISUUSSUUUNNITELMA  

Taulukko  4.3-1. 	Edellisessä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vai- 
kutukset  12 onnettomuusalttiissa  liittymässä. 

Liittymä  1979- 1982- 1994-  Toimenpide Toteutus- 
1981 1984 1996  vuosi  

1. 	Helsingintie/Kauppakatu 13 32 4 Risteyskojeen  1986,1988 
___________________________ _______ _______ päivitys  

2. 	Kauppakatu/Ratakatu 23 24 6  Valojen tarkistus,  1985, 1992  
uusi risteyskoje  

3. 	Koulukatu/Kirkkokatu 3 23 3 Keskustajärjestelyt,  1994-1996  
valo-ohjaus  

4. 	ent.Lauritsalantie/ 10 23 4 Lauritsalantien  1993 
Standertskjöldinkatu  rakentaminen 
nyk. Kaukaankatu / 
Stande rtskjöldin  katu  

5. 	Simolantie/Ratakatu 10 18 10  Valojen tarkistus,  1985, 1989 
____________________________ ______ _______ risteyskojeen päivitys  

6. 	Vaitakatu/Suonionkatu 3 15 3  Kärkikolmion poisto  1996 

7. 	Valtakatu/Snellmaninkatu 11 13 2  Snellmaninkatu!  1994-1996 
Taipal-saarentie,  
valo-ohjaus, turvalaitteet  

8. 	HarapaisentieNiipurintie 3 12 3  Liikennevalot,  1985, 1996  
____________________________ ______ ______ _______ uusi_risteyskoje ______________  

9. 	Kauppakatu/Koulukatu 15 11 3 Kävelykatu Oleksi  1994-1996 

10. Taipalsaarentie/Liisankatu 2 10 6  Liikennevalot, uudet  1985,1996 
______________________________ _______ _______ ________ kaistajärjestelyt _______________  

Il. 	Helsingintie/Lavolankatu  13 7 7  Valo-ohjaus, valo-  1993,1996 
____________________________  ohjauksen tarkistus  

12. Vt6/mt390, Viipurintien 7 5 3  Rampin  rakentaminen  1982 
eritasoliittymä. mt390-Imatra 
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5  LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN  

5.1  Lähtökohdat  

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa maankäytön suunnittelun avulla, kehit-
tämällä liikenneverkkoa, kehittämällä liikennejärjestelyjä  tie-  ja liikenneteknisin 

 toimenpitein sekä tehostamalla koulutusta, valistusta, tiedotusta  ja  liikenteen 
valvontaa. Liikennejärjestelyjä voidaan parantaa verkollisilla  tai  yksittäisiin 
ongelmakohtiin kohdistettavilla toimenpiteillä. Toimenpiteet voivat kohdistua laa-
jaan alueeseen, useisiin samanlaisia toimenpiteitä vaativiin kohteisiin samanai-
kaisesti, yksittäiseen tiejaksoon, tienkohtaan  tai  liittymään. 

Liikenneverkon  toimenpiteillä selkeytetään liikennejärjestelyjä sekä ohjataan eri 
toimintojen välisiä liikennevirtoja. Yksittäisillä toimenpiteillä parannetaan koh-
teen liikenteelliset olosuhteet  tu rvallisiksi, miellyttäviksi ja johdonmukaisiksi. 

Liikenneväylät  ja liittymät mitoitetaan  ympäristöön sopiviksi  ja  sitä kuvaaviksi, 
jolloin estetään yksittäisten liikennejärjestelmistään poikkeavien kohteiden ai-
heuttamien virhetoimintojen syntyminen. Yksittäiset kohteet tulisi parannettaes-
sa liittää aina laajempaan liikennejärjestelyyn, jotta tienkäyttäjä alitajuisesti hah-
mottaa  Ii ikenneympäristönsä  ja  valitsee oikean käyttäytymistavan vallitsevan 
liikennetilanteen mukaisesti.  

5.2  Maankäytön suunnittelu 

Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla  ja  toimintojen sijoittamisella luodaan 
tarpeet liikenneverkolle  ja  vaikutetaan siten liikenneturvallisuuteen pitkälle tule-
vaisuuteen. Seutukaavassa määritellään seudun päätieverkko, yleiskaavassa 
kaupungin  tie-  ja katuverkko  sekä kevyen liikenteen väylätja rakennuskaavassa 
tilavaraukset liikennejärjestelyjen yksityiskohdille. Eriasteinen kaavoitus  ja 
liikennesuunnittelu  tulee aina tehdä samanaikaisesti. 

Moottoriajoneuvoliikenteen  ja  kevyen liikenteen risteäminen päivittäisillä mat-
koilla tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon. Paljon liikennettä  syn-
nyttävien  toimintojen, kuten koulujen  ja  päiväkotien sekä työpaikka-alueiden  ja 

 palveluiden huolellisella sijoittamisella saadaan aikaan edellytykset turvallisille 
liikennejärjestelyille. Pienten  lasten,  iäkkäiden  ja  vammaisten ehdoilla suunnite-
ltu ympäristö tarjoaa turvalliset liikkumismandollisuudet kaikille väestöryhmille.  

5.3  Liikenneverkon  kehittäminen 

Suuria  tie-  ja katuverkon  toimenpiteitä  on  jo  tehty Lappeenrannan seudulla  ja 
 niitä  on  tulossa lisää tulevina vuosina (vertaa kappale  2.2).  Alueiden  ja  katu- 

verkon jäsennöintiä esitetään edelleen kehitettäväksi. Tavoitteena  on  toisaalta 
keskustan  ja  asuntoalueiden rauhoittaminen  ja  toisaalta liikenteen sujuvuuden 
lisääminen keskustaa kiertävillä pääkaduilla  tai  teillä, joille liikenne pyritään siir-
tämään. Näillä keskustaa kiertävillä pääkaduilla  tai ohikulkuteillä  voidaan nope-
us pitää suhteellisen korkealla tasolla samalla kuin muualla keskustassa nope-
uksia alennetaan. Sujuva liikenne keskustoissa  tai  taajamissa  on  myös liike- 
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elämän etu,  ja  siten katu-  ja  tieverkon kehittäminen pyrkii myös elävän keskus-
tan säilyttämiseen. 

Kaupungin keskustaan  ja  asuntoalueille kohdistuvana lähiajan toimenpiteenä 
esitetään  40 km/h- nopeusrajoitusta  valtioneuvoston periaatepäätöksen mukai-
sesti. Lappeenrannan keskustassa  40 km/h  alue voisi olla Taipalsaarentien  ja 
Lappeenkadun  rajaama alue. Tutkimukset ovat osoittaneet ajonopeuksien alen-
tamisen lieventävän onnettomuuksia huomattavasti. Nopeusrajoituksen alenta-
mista tukevat fyysiset liikennejärjestelyt ovat usein välttämättömiä erityisesti käy-
tettäessä  alle  40 km/h  rajoituksia. Liikenneympäristön tulee olla sellainen, että 
alhainen nopeus tuntuu tienkäyttäjästä mielekkäältä  ja  silloin sitä  on  helppo 
noudattaa. 

Alueellisella nopeusrajoituksella  ja  sitä tukevilla toimenpiteillä voidaan vähen-
tää noin  20 %  taajamien sisäisistä henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuk-
sista. Törmäysnopeuden muutos  60 km/h:sta 40 km/h:iin  pienentää jalankulkijan 
kuolemantodennäköisyyttä  70  %:sta  noin  15 %:iin  (kuva  5.3-1).  

Pyöräily  on  lisääntynyt Lappeenrannan seudulla viimeisten vuosien aikana. Pyö-
räilyn turvallisuuden parantamiseksi  on  alueella rakennettu uusia kevyen liiken-
teen väyliä. Yhtenäinen kevyen liikenteen verkko  ja pyöräkaistat  lisäävät  turval - 
I isu  utta.  
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Kuva  5.3-1  Ja/ankulkijan  kuoleman todennäköisyys  törmäysnopeuden  mukaan 
(lähde: Eero Pasasen tutkimukset).  
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5.4  Kaupunginosien liikennejärjestelyjen parantamistoimenpiteet 

 5.4.1  Keskusta 

Lappeenrannan keskustan onnettomuuksista valtaosa  on  tapahtunut liittymis-
sä. Jalankulkijaonnettomuudet ovat yleisiä. 

Keskustan liikenneverkkoa  on  parannettu viimeisten vuosien aikana rakenta-
malla keskustaa kiertävä kehäväylä, kehittämällä kävelykeskustaa, sekä  va-
raamalla  osan katuverkkoa joukko-  ja  kevyelle liikenteelle. Keskustan liikennever-
kon  kehittäminen jatkuu edelleen.  Osa  aikaisemmista ongelmakohteista  on  pois-
tunut  tai  poistuu näiden toimenpiteiden avulla. Nyt esitetään toimenpiteitä, joilla 
pyritään parantamaan kevyen liikenteen  ja  varsinkin jalankulkijoiden turvallisuutta. 
Alemman  40 km/h-nopeusrajoituksen  lisäksi esitetään vilkkaasti käytettyjen, pit-
kien suojateiden kohdalle suojatiesaarekkeita  tai ajoradan  kaventamista suoja- 
tien kohdalla siten, että jalankulkijoiden ylitysmatka  on  mandollisimman lyhyt. 
Helsingintie-Lappeenkatu luokitellaan pääkaduksi  ja  kevyen liikenteen ylitykset 
tulee tapahtua eritasossa  tai liikennevalo-ohjatuissa  liittymissä. Jalankulkijoi-
den oikopoluille välille Kirkkokatu  ja Hietalankatu  esitetään kaiteen rakentamis-
ta keskikaistalle estämään vaarallisia kevyen liikenteen ylityksiä. 

Koulukadun  ja Kirkkokadun  liittymään esitetään liittymän selkeyttämistä reuna-
kivilinjoja muuttamalla  ja  rakentamalla kaide Koulukadun pohjoisreunaan. Taipal-
saarentielle esitetään kaiteen rakentamista Valtakadun  ja Oksasenkadun liittymiin 

 estämään autoilijoiden suistumista kevyen liikenteen väylälle  ja rautatielle. 

Kauppakadulla  välillä Helsingintie  ja Harapaisentie  on  tapahtunut vuosina  1994-
1 996  keskimäärin noin kymmenen onnettomuutta vuosittain, joista noin neljän-
nes  on  henkilövahinkoon johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia. Tämän 
katuosuuden turvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla  se kaksiajorataiseksi 

 ja  samalla parantamalla liittymiä. 

Simolantie  toimii sisääntuloväylänä lännestä saapuville. Alueelle ollaan raken-
tamassa uusia marketteja, mikä tulee lisäämään liikennettä Simolantiellä. Nyt 
esitetään suojatiekohtien korostamista sekä Simolantien  ja  Ratakadun liittymän 
liikennevalo-ohjauksen parantamista. Lavolankatu sekä  sen liittymät  vaativat 
myös parantamista liikenteen lisääntymisen vuoksi. 

Imatrantielle  esitetään kevyen liikenteen väylästön täydentämistä rakentamalla 
väylä välille Urheilukatu-Kahilanniementie.  

5.4.2  Skinnarila  ja  Uus-Lavola 

Skinnarilan  alueen pääkokoojakatu Skinnarilankatu  on  leveä, suora  ja  pitkä 
katu, joka houkuttelee autoilijoita ajamaan suurilla nopeuksilla. Ongelmatilanteita 
syntyy kun ajoneuvot ovat kääntymässä sivukaduille  tai  kevyt liikenne ylittää 
kadun. Kääntymiskaistojaja suojatiesaarekkeita ehdotetaan Orkonniitynkadun, 
Sammonlandenkadun  ja Rantanhitynkadun liittymiin. Sammonlandenkadulle 
Saunakivenkadun länsipuolelle  ehdotetaan kevyen liikenteen alikulkua. Tätä 
reittiä useat koululaiset käyttävät päivittäin. 
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Merenlandentielle  (pt 14807)  ehdotetaan kevyen liikenteen väylän rakentamis-
ta välillä Merenlandentie  62  ja Munterontie. Merenlandentien suojateiden  koh-
dilla tutkitaan suojatiesaarekkeiden rakentamista. Lavolantien nopeuksia voi-
daan hillitä  ja  kevyen liikenteen turvallisuutta parantaa suojatiesaarekkeilla, 
kavennuksilla sekä jäsentämällä Kivikkokadun liittymää. 

Helsingintien (mt  3821)  leveys  ja  suoruus  on  peräisin niiltä ajoilta, kun  se  oli  osa 
 valtatietä  ja  toimi Lappeenrannan läpiajoväylänä ennen ohikulkutien (nykyinen 

 vt  6)  rakentamista hieman etelämpänä. Nykyisin  tie  toimii pääkatuna  ja  ajo- 
nopeudet ovat liian korkeita taajamatoimintoihin nähden. Raviradan kohdalle 
esitetään taajamaportin  (kuva  5.4-1)  rakentamista  tai  luomista sekä kahteen 
kohtaan alikulkujen rakentamista. Toinen alikuluista esitetään Raitakadun pää-
hän. Tämä luo kevyen liikenteen yhteyden Kourulan asukkaille Sammonlanden 
rantaan. Toinen alikulku esitetään lentokentän kohdalle Huhtiniemen leirintä-
alueen länsipuolelle. Sunisenkadun  ja Koverinkadun liittymän  kevyen liikenteen 
väylälle esitetään hidasteporttien rakentamista hillitsemään pyöräilijöiden no-
peuksia ennen ajoväylälle saapumista.  

P  

Kuva  5.4-1.  Taajamaportin  avulla voidaan alentaa nopeuksia.  

5.4.3 Kivisalmi - Tyysterniemi 

Taipalsaarentien (mt  408)  ja Kivistönkadun  liittymään esitetään kanavointia  ja 
liikennemerkkijärjestelyjä. Taipalsaarentien (mt  408)  alitse Honkasaarenkadun 
kohdalla esitetään kevyen liikenteen alikulun rakentamista. Kivisalmen  ja  Honka- 
saaren väliselle kevyen liikenteen väylälle esitetään valaistusta  ja kaiteiden  ra-
kentamista. Taipalsaarentien (mt  408) taajamamerkkiä  ehdotetaan siirrettäväksi 
noin  100  metriä pohjoiseen Tyysterniemen kohdalla ennen jyrkän  mutkan ja 

 mäen alkamista. 
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5.4.4  Lauritsala 

Luukkaankadulla  välillä Hyötiöntie  ja Asemankatu  esitetään nykyisen jalkakäy-
tävän leventämistä kevyen liikenteen väyläksi. Kevyen liikenteen väylän raken-
tamista esitetään Läntiselle kanavatielle välillä Kartanontie  ja Särkijärvenkatu 

 ensimmäisessä vaiheessa  ja  välillä Särkijärvenkatu  ja Sulkutie  kolmannessa 
vaiheessa. Väylää ehdotetaan jatkettavaksi Sulkutien varteen Mustolan sululle 
saakka. 
Kevyen liikenteen väylän parantamista ajorataa kaventamalla, valaistuksen pa-
rantamista  ja näkemäleikkausta  esitetään Hakalintielle välillä Kuntokatu  ja 
Hakalinkatu  kapean  sillan alituskohdassa. Hakalinkadun ja Hovinkadun  liitty-
mään ehdotetaan liittymän parantamista  ja väistämisvelvollisuussuhteiden  muut-
tamista.  

5.5  Yleisten teiden  parantamistoimenpiteet  

5.5.1  Valtatie  6  

Kuutostiellä (valtatie  6) on  tapahtunut vuosina  1994- 1996  Lappeenrannan kau-
pungin alueella (noin  30  km:n jakso) keskimäärin noin  25  onnettomuutta vuosit-
tain  ja  esimerkiksi vuonna  1996  tiellä tapahtui neljä kuolemaan johtanutta onnet-
tomuutta. Tiellä  on  paljon raskasta itäliikennettä. Kuutostien parantaminen  moot

-toritieksi  on  pitkän tähtäyksen suunnitelmissa, mutta  sen  toteuttaminen ei ole 
näkyvissä lähitulevaisuudessa. Nyt tarvitaan väliaikaisia, nopeasti toteutettavis-
sa olevia ratkaisuja parantamaan liikenneturvallisuutta. 

Kuutostien liittymät Toikkalantien (Törölän  pt 14791)  ja Kärentien  (pt 14793) 
 kanssa esitetään parannettaviksi liittymien siirroin  ja kanavointien  avulla. 

Selkäharjun  liittymässä (valtatie 6/valtatie  13) on  tapahtunut yhdeksän onnetto-
muutta vuosina  1994- 1996.  Paikka  on  vaarallinen koska valtatieltä  13 on  pitkä 
lasku valtatielle  6  tultaessa. Liittymän siirto noin puoli kilometriä länteen  on  pit-
kän tähtäyksen suunnitelmissa. Nyt ehdotetaan pistekohtaisen nopeusrajoituksen 

 (80 km/h)  siirtoa noin  300  metriä Kouvolan suuntaan valtatiellä  6  ja  STOP-mer-
kin  asentamista valtatielle  13.  

Tapavainolan  liittymä  (vt  6/  Helsingintie, mt  3821/  Ylämaantie, mt  3864))  liitty-
mää voidaan parantaa kääntämällä liittyvät tiet kohtisuoraan päätietä kohti  ja 
yksityistiejärjestelyillä (kuva  5.5-1).  

Kuutostien (vt6)  ja Viipurintien (mt  390)  liittymään esitetään oikealle kään-
tymiskaista lännestä tuleville  ja kiihdytyskaista  Imatran suuntaan ajaville. Kuu-
tostielle esitetään keskikorokkeen jatkamista estämään Imatran suunnasta tule-
via autoilijoita oikaisemasta vasempaan rampille. Liittymän kohdalle esitetään 

 80  km/h:n nopeusrajoitusta  (kuva  5.5-2).  

Mälkiän eritasoliittymän  (Vt 6/vt  13)  turvallisuutta esitetään parannettavaksi nos-
tamalla lännen suunnasta  rampin tasausta,  rakentamalla kuutostielle kiihdytys-
kaistat  ja tarkistamalla sillan  kaiteen muotoa siten, ettei  se  estä näkemiä rampilta 
valtatielle  13  tuleville. Nopeana toimenpiteenä esitetään Lappeenranta-Kouvo-
la  rampin  pylväiden suojaus kaiteella. 
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Kuva  55-1.  Vt  6ja mt  3821/  Tapavainolan  liittymä. 

- 	 ,  

H  

Kuva  5.5-2.  Vt  6  ja  mt  390/  Viipurintien eritasoliittymä. 

\ - 
\\ 
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5.5.2  Muut valtion hoidossa olevat tiet  

Mikkelintielle (valtatielle  13  Lappeenrannasta Mikkelin suuntaan) ehdotetaan 
kevyen liikenteen väylän rakentamista Rutolan koulun  ja Lemintien (mt  380) 

 väli  I lä.  

Nuijamaantielle (valtatielle  13  Nuijamaan  suuntaan), jossa suurin ongelma  on 
 vilkas rekkaliikenne,  ehdotetaan kevyen liikenteen väylän  ja alikulun  rakenta-

mista sekä yksityistiejärjestelyjä Sulkutien  (pt 14824)  ja Karhusmäen  yksityis- 
tien välillä. Väistötilat ehdotetaan rakennettavaksi Nuijamaantielle Pajarilantien 

 (pt 14822)  ja Lempiäläntien  (pt 14831)  liittymiin. 

Vainikkalantien (mt  390)  varrella olevien koulujen kohdalle ehdotetaan 
pistekohtaista nopeusrajoitusta  60 km/h. 

5.6  Muut toimenpiteet  

Yksityistieliittymien  merkitseminen sinisillä heijastinpaaluilla parantaa liikenne-
turvallisuutta koska autoilijat havaitsevat silloin, varsinkin pimeällä, liittymäkohdan 

 ja  voivat valmistua riittävän ajoissa kääntymään. 

Kiertoliittymien  muotoilu  ja väistämisvelvollisuudet  tulee olla yhdenmukaiset kaik-
kialla Suomessa. Kiertoliittymillä pyritään lähinnä pienentämään ympyrään saa-
puvan auton nopeutta  ja  näin parantamaan turvallisuutta  ja liittymän  toimivuut-
ta. Kiertoliittymän avulla onnettomuudet vähenevät  25-30%  ja  onnettomuuksien 
seuraukset lievenevät. Ohjeiden mukaan kaikilla tulosuunnilla  on  kiertoliittymään 
saavuftaessa väistämisvelvollisuus  (kuva  5.6-1).  

Suojatiesaarekkeita  tai  korotettuja suojateitä  rakentamalla voidaan paran-
taa kevyen liikenteen turvallisuutta vilkkaimmissa tien ylityskohdissa taajamissa 

 ja  kaupunkien keskustoissa. Nykyisten suojateiden havaittavuutta voidaan pa-
rantaa siirtämällä liikennemerkkejä lähemmäksi ajorataa, varustamalla saareke 
suojatiemerkeillä sekä liikennemerkkien varret tehostamismerkinnöillä.  

Kuva  5.6-1.  Etuajo-oikeussuhteet kiertoliittymässä. 
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Koulun  saattoliikenteeseen  tulee kiinnittää huomiota,  ja  jokaisen koulun koh-
dalla tulisi laatia saattoliikenteen liikennejärjestelysuunnitelma. Koululaiset ko-
kevat liikenteen usein vaaralliseksi koulujen läheisyydessä. 

Pyöräkaista  voidaan varustaa eri värisellä pintamateriaalilla kun autoliikenteen 
alueet pyöräliikenteen turvallisuuden parantamiseksi liittymissä. Vilkkaasta pyörä- 
liikenteestä voidaan varoittaa uuden lisäkilven avulla. 

Viitoitus  on  osa  liikenteen ohjausta. Yksiselitteisellä  ja  selkeällä viitoituksella 
voidaan parantaa liikenneturvallisuutta. Ohjeen mukaisilla viltoilla, yläpuolisilla 
opasteilla  ja suunnistustauluilla väItetään  autoilijan epätietoisuudesta johtuvat 
yllättävät ajolinjat  ja turhat konfliktitilanteet.  Opastuksella voidaan myös ohjata 
liikennettä tietyille väylille  ja  siten vaikuttaa alueiden  ja  väylien liikenneturval-
lisuuteen  ja  sujuvuuteen. Nopeuden näyttötaulujen avulla tielläliikkujat kiinnittä-
vät huomiota omaan liikennekäyttäytymiseensä. 

Tievalaistuksella  voidaan parantaa liikenneturvallisuutta sekä lisätä tien- 
käyttäjän turvallisuuden  tunnetta,  mukavuutta  ja  näkyvyyttä. Vilkkaiden suoja- 
teiden kohdalla valaistusta voidaan tehostaa käyttämällä muusta tieosasta poik-
keavan värisiä lamppuja. 

Näkemien  parantamiseen  on  tarvetta sekä taajamissa että taajamien ulko-
puolella. Näkemien parantamistoimenpiteet taajamassa kohdistuvat lähinnä asun-
toalueille, missä tontin omistajan toimenpiteet ovat keskeisiä. Pensasaitojen leik-
kaus  ja  vastaavat toimenpiteet ovat jokavuotisia  ja  siten kunnossapidon  ja  puisto- 
toimen tulee kesäaikana poistaa kasvillisuudesta johtuvia näkemäesteitä sään-
nöllisesti. 

Ajoratamaalaukset  ovat tärkeitä varsinkin niille tielläliikkujille, jotka eivät  tunne 
liikennejärjestelyjä kovin  hyvin. Selkeät kaistamerkinnät parantavat liittymien 
hahmottamista. 

Liikennemerkin  sijoittaminen oikealle paikalle  ja sen  hyvästä näkyvyydes-
tä huolehtiminen parantaa liikenneturvallisuutta. Lappeenrannassa tulisi erityi-
sesti kiinnittää huomiota liikennemerkkien näkymiseen kasvillisuuden kasvu- 
kauden aikana.  

Kuva  5.6-2.  Suojatiemerkin  oikea sijainti. 
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5.7  Kunnossapitotoimenpiteet 

Kunnossapitotoimenpiteillä  tulee huolehtia, että kasvillisuus  ja lumivallit  sekä 
varastoitu puutavara eivät muodosta näkemäesteitä liittymien näkemäalueille. 
Teiden aurauksessa  ja liukkaudentorjunnassa  tulee pyrkiä mandollisimman hy-
vään ajoitukseen ennen ruuhka- aikoja. Liikennemerkkien näkyvyys  ja tiemerkin-
töjen  kunto tulee tarkistaa säännöllisesti  ja  tehdä tarvittavat toimenpiteet niiden 
hyvän havaittavuuden ylläpitämiseksi. 

Yksityistieliittymien  ja katuliittymien näkemäalueiden  kunnossapitoon tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Yksityistieliittymien näkemäalueiden kunnossapito kuu-
luu yksityisen tien pitäjälle.  

5.8  Liikennevalvonta,  valvonnasta tiedottaminen  

Liikennevalvonnalla  voidaan vaikuttaa tienkäyttäjien käyttäytymiseen  ja  tätä kaut-
ta liikenneturvallisuuteen. Poliisin tulee valvoa tehokkaasti onnettomuustilastojen 
perusteella vaarallisia kohteita  ja  tarvittaessa myös tiedottaa siitä. 

Liikenneympäristössä  tapahtuvien muutosten yhteydessä poliisi opastaa  ja  val-
voo, että tienkäyttäjät liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa tilan-
teissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita  mm.  koululaisille  ja  myös valvoa ohjeiden 
noudattamista. 

Poliisin avuksi voidaan asentaa automaattiset nopeusvalvontalaitteet. Lappeen-
rannassa sopivin kohde  on  valtatie  6.  Kokemukset automaattisesta nopeus- 
valvonnasta ovat myönteisiä. Tutkimusten mukaan onnettomuudet vähenevät 
noin  10 %  automaattisen nopeusvalvonnan tieosuuksilla.  

Kuva  5.8-1.  Automaattinen nopeusvalvonta lisää turvallisuutta 
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Valvonta tulee ohjata niihin  osa-alueisiin, jotka ovat liikenneturvallisuuden kan-
nalta keskeisiä. Lappeenrannassa tällaisia alueita ovat nopeusvalvonta, 
liikennejuopumus, kevyen liikenteen turvavälineiden käyttö sekä oikea liikkumi-
nen,  nuorten  kuljettajien ajotapatarkkailu, liikennevalojen noudattamisen val-
vonta,  ja turvavälin  valvonta 

Kuijettajien  kokema kiinnijäämisriski vaikuttaa rajoitusten noudattamiseen  ja  tur-
vallisuuteen. Tämän johdosta rajoitusten noudattamisen varmistamiseksi polii-
sin valvontamäärä tulisi pystyä säilyttämään riittävän suurena. Valvonnasta tie-
dottaminen lisää tietoisuutta kasvavasta kiinnijäämisriskistä  ja  vaikuttaa siten 
positiivisesti liikennekäyttäytymiseen.  

5.9 Liikenneturvallisuustyön  kehittäminen 

 5.9.1  Työn organisointi 

Liikennejärjestelyiden  parantamisen rinnalla liikennekoulutus, valistus  ja  tiedo-
tus ovat tärkeä  osa liikenneturvallisuustyötä.  Kohteena ovat tienkäyttäjät, suun-
nittelijat  ja  päättäjät. 

Liikennekoulutuksen,  valistuksen  ja  tiedotuksen kehittämisen tarkoituksena  on 
 luoda Lappeenrannan seudulle jatkuva liikenneturvallisuustyön suunnittelu-  ja 

seurantajärjestelmä. Liikenneturvallisuustyötä  kehitetään perustetussa liikenne-
turvallisuusryhmässä  (kuva  5.9-1).  Ryhmä muodostuu eri hallintokunnista 
nimetyistä vastuuhenkilöistä. Liikenneturvallisuusryhmän kokouksiin kutsutaan 
tarvittaessa Kaakkois- Suomen tiepiirin, Liikenneturvan  ja  poliisin edustajia sekä 
muita asiantuntijoita. Ryhmä asettaa toiminnalliset tavoitteet  ja  määrittelee 
painopistealueet liikenneturvallisuustyölle sekä koordinoi  ja  seuraa työn etene-
mistä hallintokunnissa  ja sidosryhmissä.  Kaupungin Iiikenneturvallisuusryhmän 
yhdyshenkilö toimii yhteistoiminnan järjestäjänä  ja  ryhmän vetäjänä. Ryhmän 
yhdyshenkilö kutsuu Iiikenneturvallisuusryhmän  koolle ja  vastaa toiminnan 
raportoinnista  ja  tiedottamisesta. 

LIIKENNETURVAL- 
LISUUSTYÖRYHMÄ  
(1  edustaja jokaisesta 
hallintokunnasta) 

HALLINTOKOHTAISET  
SOSIAALI 	YS 	T KN1N  

RYHMÄT  TYÖSUOJELU  AIKA 
(edustus hallinto- 
kunnan eri toiminta-  //  
sektoreilta) 

SOSIAALI TERVEYS 	TEKNINEN VAPAA-AIKA 	KOULU  /  TYÖSUOJELU 

/ 	/ \  
( 	J.-.  

'N- 
(NANOH- ALA 

'1 PAIVA  LA 	 LIIKENNE  JAAJ 
OITO  

(PAI  VÄ- 
OULU 	

-KUNNAL ER\/EYVEY 
(uRHEu  (OPETUS 	YLA - 

KOTI  IVANHUK TUSJLISTEK.) SIHTEER ÄÄLLIK)& 

1VAMMAI TYO- 	ERVEYS 	PUISTO 
I 	SUO 	JKESKUSJ LUKIO  

111LLOPPI  k  

Kuva  5.9-1.  Liikenneturva/lisuustyön  organisaatio 
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Varsinainen työ tehdään hallintokunnissa. Tätä varten hallintokunnittain  on  muo-
dostettu pienryhmiä. Nämä ryhmät ovat käyneet läpi nykyiset toimintatavat  ja 

 tehneet uudet liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat vuodelle  1998.  Vuo-
sittain tulee päivittää suunnitelmat yhteisten painopistealuiden mukaisesti. Toi-
minnan suunnittelussa pyritään siihen, ettei liikenneturvallisuustyö vaatisi erilli-
siä raha-  tai henkilöresursseja,  vaan  se  olisi  osa hallintokunnan  muuta toimin-
taa. Tavoitteiden saavuttamisessa korostuu yhteistyö muiden sidosryhmien kans-
sa  ja hallintokuntien  kesken.  

5.9.2  Koulutus-, valistus-  ja tiedotustyö  

Tekninen toimi 

Teknisen toimen tavoitteena  on onnettomuustilastoinnin  uudistaminen  ja  uusien 
analysointi-  ja toimenpideohjelmistojen  käyttöönotto. Teknisessä toimessa kes-
kitytään onnettomuuksien vähentämiseen risteyksissä kaikissa liikennemuodoissa 

 ja  tarkastellaan muilta hallintokunnilta saatavia ongelmatietoja toimenpiteitä var-
ten. Toimipisteitä sijoitettaessa (esimerkiksi koulut  ja  päiväkodit) tehdään yhteis-
työtä hallintokuntien avainhenkilölden kanssa. Teknisen toimen tavoitteena  on 

 myös tehostaa tiedottamista liikenteen ongelmakohdista, oikeista käyttäytymis-
malleista, uusista liikennejärjestelyistä  ja työmaista  muille hallintokunnille  ja  jul-
kiselle sanalle. 

Tekninen toimii pyrkii joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen  ja lii-
kennetu rvallisuuden  huomioon ottamisesta kaavoituksen yhteydessä sekä pai-
nottaa liikenneturvallisuutta määrärahojen jaossa. Tekninen toimi huolehtii siitä, 
että liikenneturvallisuussuunnitelma tarkistetaan yhteistyössä tieplirin kanssa 
kanden  tai  kolmen vuoden välein. 

Koulutoimi 

Koulutoimen tavoitteena  on  nuorten  turvallinen liikkuminen koulumatkalla  ja  va-
paa-aikana. Liikennekasvatus sisällytetään peruskoulun opetussuunnitelmaan 

 ja  opettajat perehdytetään aiheeseen.  Ala-asteella keskitytään  tu rvalliseen  liik-
kumiseen lähiympäristössä, taitoajon harjoitteluun  ja turvavälineiden  käytön li-
säämiseen.  

Kuva  5.9-2 Taitoajon  avulla kehittyy polkupyörän hallinta  
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Yläasteella annetaan lisätietoa liikennekäyttäytymisestä  mm.  käytännön harjoi-
tusten  ja videoinnin  avulla. Lisäksi annetaan tietoa liikennetapaturmista, ensi- 
avusta  ja alkoholin  vaaroista. Lukiossa valmistellaan oppilaita autolla ajamiseen 
esimerkiksi yhteistyössä autokoul ujen kanssa. Jatkuvaa toimintaa ovat poliisin 
antamat oppitunnit. 

Vapaa-aikatoimi 

Vapaa- aikatoimi voi omilla toimenpiteillä, nykyisillä resursseilla edistää kaupun-
gin liikenneturvallisuutta omia yhteistyökanavia käyttäen. Discojen, nuoriso- 
kerhojen  ja konserttitilaisuuksien  yhteydessä otetaan esille pyöräilyyn liittyvä 
turvallisuus, turvallinen liikkuminen pimeällä sekä mopoihin  ja moottoripyöriin 

 liittyvät säännökset. Urheilukilpailuissa sekä liikuntalaitosten (uimahallit, urheilu- 
talo) asiakkaille voidaan jakaa tietoa. Urheiluseurojen seurakirjeissä tiedote-
taan turvallisuusasioista.  

Kuva  5.9-3.  Liikennekasvatus  voidaan lIIttää osaksi nuorisotyötä. 

Sosiaali-  ja terveystoimi  

Sosiaali-  ja terveystoimessa  panostetaan liikenneturvallisuuteen  ja  se  liitetään 
osaksi työsuojelua  ja työterveyshuoltoa  sekä etsitään uusia toimintatapoja 
liikenneturvallisuuskasvatukseen päiväkodista alkaen. Sosiaalitoimessa keski-
tytään  alle kouluikäisten  sekä iäkkäiden liikenneturvallisuuteen. Terveystoimessa 
liikennekasvatus  on  luonnollinen  osa terveyskasvatusta.  Henkilöstöä koulute-
taan neuvontatyöhön  ja  opastamaan esimerkiksi turvalaitteiden käytössä. 

Työsuojelussa  ja työterveyshuollossa  kiinnitetään huomiota miten  kodin ja  työ-
paikan välillä liikkuminen tapahtuu. Työkseen liikkuvien ajokuntoon, terveyden-
tilaan  ja elämäntapoihin  kiinnitetään huomiota  mm.  erilaisten testien avulla. 
Tapaturmien jälkeen pyritään selvittämään mitä  on  tapahtunut  ja  ottamaan op-
pia tilanteesta. Työterveyshuollon odotustiloissa järjestetään liikennetu rvallisuus-
nurkkaus erilaisten teemojen esille ottamista varten. Työpaikoille suunnataan 
kampanjoita pyöräilykypärän  ja heijastimen  käytön lisäämiseksi. Kaupungin 
työsuojelutoimikunnan tavoitteena  on  turvavälineiden  käytön lisääminen  ja koko 

 henkilökunnan tapaturmien vähentäminen. 
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Kouluterveyshuolto  kehittää yhteistyötä  kodin,  koulun  ja  eri asiantuntijoiden vä-
lillä sekä antaa tietoa oppilaiden liikennekäyttäytymisestä  mm  terveydenhuollon 
opiskelijoiden oppilastyönä suoritettavan videoinnin avulla. Liikennetapaturmien 
ensiavun yhteydessä tuodaan esille turvallisuusnäkökohdat. 

Aitiys-  ja  lastenneuvoloiden tavoitteena  on  perheiden turvallinen liikenne- 
käyttäytyminen. Yksilökohtaista neuvontaa annetaan  lasta  odottavalle perheel-
le turvavyön käytöstä  ja turvaistuimista. Vanhempainilloissa  tuodaan esille ai-
kuisten hyvänä  mallina  olemisen  ja vaaranpaikkojen  tunnistamisen tärkeyttä. 
Henkilökunnan koulutusta lisätään  ja  pyritään kiinnittämään huomiota neuvoloi-
den ympäristöjen liikennejärjestelyjen turvallisuuteen.  

Lasten  päivähoidon kautta pyritään liikennetietojen, -taitojen  ja  oikeiden asen-
teiden opettamiseen sekä myös  lasten  vanhempiin vaikuttamiseen. Vammais-
huollon tavoitteena eri vammaisryhmien turvallinen liikennekäyttäytyminen. Lähi- 
työntekijöitä  ja omahoitajia  neuvotaan ohjaukseen  ja  hyvänä esimerkkinä olemi-
seen normaalissa tilanteissa. 

Vanhushuollossa  pyritään iäkkäiden ihmisten liikennetietouden lisäämiseen hen-
kilökohtaisen neuvonnan  ja  ohjauksen sekä ryhmätiedotuksen  ja valistusaineiston 

 avulla. 

Kuva  5.9-4.  Aikuisen malli  on  tärkeää.  
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6  TOIMENPIDEOHJELMA  

6.1  Ohjelman laadintaperiaatteet 

Liikennejärjestelyn nykytilan  selvityksen perusteella liikenneturvallisuuden  paran-
tamistoimenpiteet  on  koottu toteuttamisohjelmaan. Toteuttamisohjelmassa  on 

 esitetty toimenpiteiden ajoitus, sisältö  ja  alustava kustannusarvio sekä toteutus- 
ja suunnitteluvastuu. 

Toteuttamisohjelmaan  on  otettu mukaan pääasiallisesti edullisia  ja  nopeasti to-
teutettavissa olevia liikenneturvallisuutta  ja liikennejärjestelyä  parantavia toimen-
piteitä. Liikennejärjestelyn ongelmakohteiden  ja  puutteiden korjaamiseen  on 

 ehdotettu kevyen liikenteen  ja  autoliikenteen järjestelyjä koskevia  paranta-
mistoimenpiteitä  sekä liikenteenohjaus-  ja kunnossapitotoimenpiteitä.  Suuria  ra-
kentamistoimenpiteitä,  kuten valtatien  6  rakentamista moottoritieksi, ei käsitellä 
tässä suunnitelmassa. 

Toimenpiteet  on  ryhmitelty toteuttamisajankohdan mukaan kolmeen luokkaan. 
Luokkaan  I  sijoitetut toimenpiteet pyritään toteuttamaan vuosina  1998-2000, 

 luokkaan  Il  vuosina  2001 -2003  ja  luokkaan  Ill  vuoden  2004  jälkeen. Pienet 
liikenteenohjaustoimenpiteet  on  sijoitettu luokkaan  I. Kunnossapitotoimenpiteitä 

 tulee suorittaa  koko  suunnitelman voimassaolon aikana.  

6.2  Toteuttamisohjelman  kustannukset 

Toteuttamisohjelman  kokonaiskustannukset ovat noin  34  Mmk, josta noin  22 
 Mmk  on  kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiskustannuksia.  Kustan-

nusarviossa  on  käytetty vuoden  1997 hintatietoja.  

Taulukko  6,2-1.  Toteuttamisohje/man  kustannusten jakautuminen eri  jak
-soihin.  (Mmk).  

______________  Kaupunki Tiepiiri  Yhteiset Yhteensä  

I  iakso  
(1998-2000) 2,9 2,1 1,9 5,0  

Il  jakso  
(2001-2003) 8,5 1,8 10,3 

lii  jakso  
(2004-) 8,0 10,3 9,5 18,3  

Yhteensä  19,4 14,2 11,4 33,6 

6.3  Toimenpiteiden vaikutukset 

Toimenpiteiden keskimääräiset liikenneturvallisuusvaikutukset  on  laskettu yleis-
ten teiden osalta Tielaitoksen  TARVA-  ohjelmalla (tienpidon turvallisuus- 
vaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla)  ja katuverkon  osalta vastaavia kertoimia 
käyttäen. 
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Jos  kaikki toimenpiteet toteutettaisiin, henkilövahinko-onnettomuudet vähenisi-
vät  4,7  onnettomuudella vuodessa. Onnettomuuskustannussäästät olisivat  Lap-
penrannassa 4,6  Mmk vuosittain.  

Kuva  6.3-1  Valtatien  6  nykyisiä  liittymiä  parannetaan monin paikoin.  

Kuva  6.3-2  Jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan  lyhentämällä  suoja tei-
tä  ja keskisaarrekkeiden  avulla keskustassa.  
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7  JATKOTOIMENPITEET  

7.1  Liikenneturvallisuustyö 

Lappeenrannassa toiminta  on  lähtenyt käyntiin liikenneturvallisuusryhmässä  ja 
hallintokunnissa.  Yhteistyö eri hallintokuntien välillä  on  tehostunut  ja  näkemyk-
set kuntien liikenneturvallisuustyön mandollisuuksista ovat laajentuneet. 

Liikenneturvallisuusryhmällä  on  vastuu työn jatkumisesta  ja  seurannasta. Ryh-
män kokoonpanoaja tehtäviä tulee tarkistaa säännöllisesti. Liikenneturvallisuus-
ryhmän tulee tiedottaa työstä työn valmistuttua. 

Hallintokuntaryhmien  tulee huolehtia jatkossa siitä, että liikenneturvallisuustyö 
 on  osa  normaalia toimintaa. Yksittäiset tapahtumat  ja kampanjat  eivät johda 

pitkäaikaisiin vaikutuksiin liikennekäyttäytymisessä. Kaupungin oman henkilö-
kunnan tulee sisäistää liikenneturvallisuusasiat, käyttäytyä esimerkillisesti  ja 

 opastaa asiakkaitaan käytännössä.  Lasten ja nuorten  keskuudessa tapahtu-
vaan liikenneturvallisuustyöhön tulee ottaa vanhemmat mukaan. Erilaisista ta-
pahtumista  ja  mandollisista liikenneturvallisuustyön tuloksista tulee paikkakun-
nalla tiedottaa aktiivisesti.  

7.2  Seurantajärjestelmän  kehittäminen 

 Seurantaryhmä 

Toimenpideohjelman  toteuttamisesta vastaavassa seurantaryhmässä ovat edus-
tettuina kaupunki, Kaakkois- Suomen tiepiiri, Liikenneturva  ja  poliisi. Seuranta- 
ryhmä arvioi liikenneturvallisuuden kehittymistä sekä liikenneturvallisuustyön ti-
lannetta. Kaupunki kutsuu seurantaryhmän  koolle  joka toinen vuosi. 

Onnettomuuksien seuranta  

Onnettomuusseurannan  tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuk
-sun. Tiepiiri  tarkistaa  ja  täydentää yleisillä teillä tapahtuneiden onnettomuuksien 

tiedot  ja  vie  nämä omaan yleisiä teitä koskevaan rekisteriinsä. Kaupunki huo-
lehtii muulla liikenneverkolla tapahtuneiden onnettomuuksien tietojen tarkista-
misesta  ja järjestelmällisestä tilastoinnista.  

Kaupunki täydentää säännöllisesti omaa onnettomuustilastoaan yleisten teiden 
onnettomuustiedoilla. Kaupunki vastaa  koko  kaupungin aluetta koskevan onnetto-
muustilaston tekemisestä. Tilastointi  on  kannattavaa tehdä atk-pohjaiseksi, jol-
loin tietojen lisääminen  on  vaivatonta. Lisäksi tietokoneavusteisesti  on  mandol-
lisuus laatia  ja tulostaa  monipuolisia raportteja tapahtuneista onnettomuuksista. 
Onnettomuustilanteen havainnollistamiseksi kaikista kaupungin alueella tapah-
tuneista onnettomuuksista laaditaan vuosittain onnettomuuskartta. 

Onnettomuustietoja  käytetään hyväksi kaupungin liikenneturvallisuustyön kou-
lutuksessa, valistuksessa  ja  tiedottamisessa. 

Seurantakokouksessa arvioidaan uuden alueellisen liikenneturvallisuusselvi-
tyksen  tai  suunnitelman tarvetta. 
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7.3 Liikennejärjestelyjen  toteutus  

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitettyjen teknisten toimenpiteiden toteut-
taminen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä kaupungin,  Tielaitoksen  ja  maan-
omistajien kanssa. 

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden lisäksi  tie-  ja  katuverkkoon  kohdistuvien isojen hankkeiden to-
teuttamista. Seuraavat toimenpiteet ovat tärkeimpiä Lappeenrannassa:  

•  pienten  liikenteenohjaustoimenpiteiden  toteuttaminen 
 • näkemien  parantaminen  

•  valaistuksen parantaminen  
•  kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen  vilkasliikenteisillä  väylillä 

 • joukkoliikenteen  sujuvuuden parantaminen  
• pääkatuverkon  sujuvuuden  ja  turvallisuuden parantaminen  
• vilkkaimpien liittymien  parantaminen  
• joukkoliikenteen  sujuvuuden parantaminen 

 •  valtatie  6:n  ja  13:n  parantaminen  
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_54_  Vainikkalantie  870  
______________ ________________  

ei pyörätietä,  vain  kapea  piennar,  autot ajavat lujaa, 
venäläiset rekat  

nopeusrajoitus,  pyÖrätie 

-- 
56 
57  

Vainikkalantie  920  
ml 390 
Taaplaajankatu 

________________  
pt 1 4823  
Kärrääjänkatu  

autot ajavat lujaa, ei pyörätietä, venäläiset rekat 
autot ajavat lujaa, ei pyörätietä, venäläiset rekat 
näkyvyys huono, "läheltä piti" tilanteita paljon 

________________________________ 
nopeusrajoitus,  pyÖrätie  
nopeusrajoitus,  pyörätie  
nyppylän  loiventaminen  

58  Suolavuorentie (Huhmarvuorenkatu)  osin  valaisematorr  
59  Muukontie 

_______________ 
Vierulankatu  
_________________  

näkyvyys huono molempiin suuntiin, laaja  liittymäalue,  
lasten  vaikea hahmottaa  

supistetaan  

60  Korkea-ahon  tie  
803 

koulun alue huono näkyvyys,  ajonopeudet  liian suuria nopeusrajoitus  

T  Korkea-ahon  tie  fanintie  huono näkyvyys katuvalot  
62  Korkea-ahon  tie  

700  __________________ 
kapea  tie,  huono näkyvyys 

___________________________________________________  
tien oikaisu  

63  Toikkalantie  
400-500  __________________  

pimeässä vaarallinen katuvalot  

64  Korkea-ahon  tie  
1-50  
________________  

vt6  ja  ptl  4790  liitty-  
mästä  lentokentälle  
asti  

pimeä alue 

______________________________________________________  

katuvalot  

•9  Osulankatu  3  koulun edusta  autoien  ruuhka.  kasvillisuusesteitä _________________________________  
66  
- 

Karjalantie 
______________  

Kalevankatu 
 (liikenneympyrä)  

ylinopeus,  kasvillisuusesteitä 
_____________________________________________ ________________________________  

67  Harjukatu  29  
_________________ 

Harjukadulta 
rautatiesillalle 

mopojen  ja  pyörien nopeudet 
______________________________________________________  

esteet  koqataan 

68  Hakalinkatu  18-35  _________________ pyörätie  vaihtuu toiselle puolelle katua  ________________________________  
69  Hartikkalankatu  

1-28  _________________  
autojen  pysäköinti, asfaltointi  kesken,  
vilkas  läpiajollikenne 

asfaitti  koko  kadulle  
________________________________  

70  Lavolantie 
______________ 

Myyränkatu 
________________  

Lavolantien  ylitys  leikkipuiston  kohdalla,  pensasaita, 
autoilijat eivät ota huomioon lapsia  

suojatie, puskat poIs 
________________________________  

71  Lavolantie  7-57  
_______________ _________________  

tolkuttomat vauhdit,  raskas  liikenne, kadun ylitys  
koulun kohdalla  

72  Majavankatu  7-27  ________________  suoralla autot ajavat liian kovaa katu  pihakaduksi  tai  tielle  hidasteet  
73  Merenlandentie Poronkatu 

_________________  
Merenlandentien  ylitys pohjoisesta tultaessa, näkyvyys  
huono,autot ajavat  lujaa,_Merenlandentien_kaarre __________________________________  

74  Poronkatu  2-14  ________________  pyörä-jajalankulkuväylä  liian kapea  ________________________________  
75  Merenlandentie Suvikatu  
76  Kauriinkatu  

_______________ _________________ 

jyrkässä  mutkassa  huono näkyvyys, ei ole jalkakäytä-
vää, katu  on  mutkainen  ja  kapea, autot  peruuttavat 
pihasta  tielle  

77  Kotipellonkatu  
1-34  ________________ 

paljon lapsia 
___________________________________________  

nopeusrajoitus  tai  lapsista kertova  
liikennemerkki  

78  Kiertokatu  9-19  asuu paljon lapsiperheitä  
________________________________________________  

hidastus,  Lavolan  Siwan  kohdalta  
bussipysäkki pois  

79  Kauppakatu Torikatu  kaksi tietä  risteää,  ei  lilkennevaloja,  Iso risteys  Ilikennevalot  
80  Raastuvankatu Kauppakatu  keskustan  liikennevalottomat nsteykset __________________________________  
81  Muukontie Kanavansuun  silta näkyvyys  ____________________________________  
82  Nuijamaantie  

_______________ 
välillä  Teminaalinkatu  
Rasalantie 

ei pyörätietä,  vilkas  liikenne  
________________________________________________  

pientareen leventäminen 

83  Sulkutie  Itäinen  kanavatie  sillan  risteys  __________________________________  
84  Pitkäkatu  9-11  

______________  
kevyen liikenteen 
väylän liittymä  

jyrkkä alamäki  ja  huono näkyvyys tielle  
_____________________________________________  

5  Itäinen  Kanavatie Mustolankatu  
86  Itäinen  Kanavatie Sulkuvartijankatu  huono näkyvyys  lilkennepeilit  
87  

- 

Muukontie  40-50  

________________ ___________________ 

huono näkyvyys 

__________________________________________________  

kevyen liikenteen väylän jatkaminen 
 Utrasaarentielle  ja  edelleen  Utrasaaren-

tien  vierustaa  kohti koulua  
88  Venerannantie Muukonniementie  huono näkyvyys 

__________________________________________________  

kevyen liikenteen väylän jatkaminen 
 Utrasaarentielle  ja  edelleen  Utrasaaren-

tien  vierustaa  kohti koulua  
89  Utrasaarentie  

_______________ 
välillä  Muukontie  
Muukonniementje 

ei ole kevyen liikenteen väylää  
_______________________________________________  

90  Eteläkatu  15-17  Puumerkki  korkea  puuaita  estää näkyvyyden, isoja  rekkoja verkkoalta,  jonka läpi näkyy  
91  Eteläkatu Paalukatu  isoja autoja liikkuu  varastoien  luona  STOP-merkki  
92  Ruukinmäentie Karhuvuorenkatu  autot ajavat liian kovaa, vaarallinen  lalankulkijoille  nopeusrajoitus  
93  Ukonmäenkatu alikulkutunneli  tunneliin kertyy keväisin vettä, joka  jäälyy liukkaaksi  valot,  hiekottaminen  
94  Eteläkatu  2  ________________ pyörätien  keskellä muutaman sentin pätkä putkea putken pätkä poistettava  
95  mt  3931  

_______________ 
Hiekkastentie  
_________________  

lapsista varoittava liikennemerkki voisi olla 
kauempana koulusta 

lapsista varoittava liikennemerkki voisi  
olla kauempana koulusta  

96  mt  3931  tieosa  01  
_______________ _________________ 

näkemät liikenteessä 
________________________________________________ 

liikennemerkit myös  Partalantielle, 
nsukot harvennetaan  

97  mt  3931  vt6, alikulkutunneli  vettä  6-tien  alittavassa  tunnelissa keväällä vesi pois  
98  Viipurintie Karkkolantie pikkutie  liittyy vilkkaaseen  soon  tiehen  STOP-merkki  
99  Viipurintie Kaipialantie pikkutie  liittyy vilkkaaseen isoon tiehen  STOP-merkki  
100  Viipunntie Mainaanmäentie pikkutie  liittyy vilkkaaseen  soon  tiehen  STOP-merkki  
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T0[ Viipurintie Muukonmäentien ajoradan reunakaista  olematon pyörätie  
itäinen liittymä  - 
Mainaanmäentien _____________________________________________ ________________________________  

102 Taipalsaarentie Raitin itäpää Voisal-  kova  liikenne suojatie 
mentien  eteläpuolella ________________________________________________  

103 
_______________ 
Voisalmentie  alamäki vaarallinen  
15-17 _____________________________________________ ________________________________  

104 Tyystemiementie  
________________ 

vilkas  liikenne valot  
19 _____________________________________________ ________________________________ 
Kauppakatu 

________________ 
_________________  vilkas  liikenne __________________________________  

106  Valtatie  6 Teollisuustie  risteys eritasolHttymä  
107 Karjalantie Asemakatu  puuttuu odotustilat Inkenteelle __________________________________  
108 Valtakatu Sneilmaninkatu  andas risteys, odotustilat puutteelliset  
109 ml 3821 tieosa 1 _________________  aamu  ja  iltapäivän ruuhkaisuus tien levennys  
110 Ainonkatu  1-35 _________________ pysäköintiongelma pysähtymiskielto  toiselle puolelle  
111 Kirkkokatu ___________________  liikenne kaksisuuntaiseksi alapäästä (ongelma taksille) ____________________________________  
112 Oksasenkatu  4 Citymarket pysähtymiskieltomerkki  merkki poistettava  tai  kilpi "sallittu  transit" 
113 vtl3tieosa  

__________________ 

239:0  -  1000 __________________  nopeusrajoitus liian alhainen nopeusrajoitus nostettava 80km/h  
114 vtl3tieosa  liian kapea  tie,  paljon raskasta liikennettä pyörätie Nuijamaalle  

239:1000  - 
241 :8923 ________________ __________________________________________ ______________________________  

ii  Lainekatu  1-15 _____________________________________________  asfaltti  
116  Läntinen Kanavati soratie,  kevyen liikenteen raitti puuttuu  ja päällystäminen,  kevyen liikenteen  

3-  tien loppu __________________  katuvalot puuttuu raitti  ja  valaistus  
117 Lauritsalantie Rajakadun  ja kevyttiikenne  ei Kaivannon suunnasta tulevana suojatien  rakentaminen  tunnelin 

Standertskjöldinkadun  käytä alikulkutunnelia itäpuolelle 
puoliväli ___________________________________________________  

118 
_______________ 

 Lauritsalantie Sorvanntie Kevytliikenne  pitää ylityspaikkana kaiteen kyseisen liikenteen estamiseksi  

119 Lauritsalantie Rullatie Kevytliikenne  pitää ylityspaikkana kaiteen kyseisen liikenteen estämiseksi  

120 Helsingintie Tietäjänkatu jalankulkijaliikenne  vilkasta suojatien  rakentaminen Tietajankadun 
seutuville  

Ti  Pormestarinkatu  postin asiakasliiken-  liikenne ei suju vaan puuroutuu välikköön 
ne piha-alueella ________________________________________________  

122 Rantaniitynkatu  6  kadulla oleva hidaste  on  koitunut usean auton vaurioksi voisiko hidasteen poistaa, kun lahellä ole  
va  jyrkkä kaarre ajaa saman asian  

123 Kirkkokatu Lappeenkatu  liikenne tukkeentuu, linja-autoaseman suunnasta  jos Keskusliikenneasemahanke  toteutuu 
liittyminen Kirkkokadulle vaikeaa ongelma poistuu  

124 
_______________ 
Ainonkatu  25-35 

_________________  
Halkosaaresta  etelään, Kaupunginlanden puoleinen nykyisin pysäköinti kielletty, veneililätja 
reuna pysäköintiongelma kesäisin turistit pysäköivät ajoradan ulkopuolelle, 

___________________________________________________ vinopysäköinti?  
125  

________________ 
Vt  6 

__________________ 
vtl  3 Viipurintien  suunnasta tuleva Imatran suuntaan liittyvä liittymiskaista  ja  risteyksen muoto sellai- 

liikenne ajaa pientareella seksi, että Imatran suunnasta ei voi oi- 
kaista Viipurintien suuntaan  

126 mt  387 tieosa  nousu,  radan ylikulkusilta  
1:3400  - 2:200 _____________________________________________  

127 mt  4081 tieosa  
_________________ 

nousu Luukkaansalmen sillalle  on  hankala  
1:2300-2700 ________________________________________  

128 mt  390 tieosa  
_______________ 

kevyen liikenteen väylä  
2:500-1700 ________________________________________ _____________________________  

129 Sunisenkatu 
_______________ 
Kourulanraitti polkupyörilla  tulo Sunisenkadulle  korotettu risteys  

130  Snellmaninkatu Mutkakatu  heikko näkyvyys etelänsuuntaan Mutkakadulta 
tultaessa ___________________________________  

131 Varastokatu 
___________________ 

 Taipalsaarentie autot tukkivat jk -4-pp-tien odottaessa pääsyä 
_______________ __________________ Taipalsaarentielle _________________________________  

132 Imatrantie  pp-raitti  puuttuu 
(kokonaan) ___________________ ___________________________________________________  

T3 Kauppakatu  välillä Ratakatu  pp-tien reunat poistetaan vaaralliset vesikourut 
_______________ Harapaisentie ___________________________________________________  

134 Kesämäenkatu  1-7  Kapteeninkatu  40 Jalankulku  ahtaalla pp+jk-raitti  
135 Kaaramakatu  1-5, Väinönkatu  3-10 pp-tie  puuttuu, reitti uimarannalle rakennetaan  
136 Hakalintie  rautatien alikulku pp+jk-yhteys VR rakentaa  
137  Vt  6 Raviradantie putkitunnelit, suojaamattomat  päät suojarakenteet  
138 Teekkarinkatu Tuotantokatu putkitunnelit, suojaamattomat  päät suojarakenteet  
139 mt  408 tieosa putkitunnelin suojaamattomat  päät suojarakenteet  

1:3750 ________________ ___________________________________________ ______________________________  
140 Luukkaankatu  ei  pp-raittia  rakennetaan  

1 -47 ________________ ___________________________________________  
141 Tuomikatu  välillä Puolakatu pp+jk-raitti  rakennetaan 

Moreenikatu ___________________________________________________ ____________________________________  
142  

________________ 
Vt  6 Muukontie pp+jk-yhteys (alitus) hyödynnetään rautatien alikulkua  

143 Merenlandentie pp+jk-tie  puuttuu rakennetaan  
62-67 
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ii  Taipalsaarentie Honkasaarentie tunneli  Taipalsaarentien  ali  _______________________________________________  
145  mt  3821  liian kapea  liikennemäänin  nähden muulloinkin kuin 	1  kaista lisää  tai  rinnakkaisväylä 
-  

2400-6600  ________________  ruuhka-aikoina  
1 46  Merenlandentie 

-  
2-67  ________________  suorilla  osuuksilla  autot ajavat usein  70-90 km/h 	tärinäraitoja asfalttiin  

147  Helsingintie  liian usein  alinopeudella  40-50  kmlh  ajavia 	 nopeusliikennemerkit  tulisi miettiä toisiin  
paikkoihin  __________________________________________________  

148  Räihäntie Rajatie  liian andas liittymä, rekka-autot tukkivat usein  koko 	liittymän levennys 
liittymän, rekkajonot  estävät näkyvyyden molempiin  

_______________ _________________  suuntiin  käännyttäessä Räihäntieltä Rajatielle __________________________________ 
iI Maininkikatu  2  _________________  kaarteen  kallistukset 	 kallistus sisäkaarteeseen 
j_Q Maininkikatu  4  _________________ rikkouturiut "uusioasfaltti" 	 pinnoitus  "oikealla"  asfaltilla  
j__i Maininkikatu  9-1 1  ________________ pysäköiriti  I  peruuttamiset  kadulle 	 kadusta  erotettu  parkkipaikka  
152 Lainekatu  1 -6  alamäessä autoilla  kova  vauhti, väylää ei voi käyttää 	nopeusrajoitus  30 km/h, asfaltointi 

________________  koska  pinta on  huono  
153  Lainekatu  jatkuvasti  kuoppainen,  pölyävä  pinta 	 asfaltointi 

(+Puhurinkatu) _________________ ________________________________________________  
154  mt  3863 tieosa Ylämaantien  mutkan  oikaisu  
-  2 1100  Moilasen mutka  _____________________________________________  
155  mt  3864  Pohjosentie  huono näkyvyys, useita  kolareita 	 mutkan  oikaisu  
156  mt  3864  tieosa 
-  22500  _________________  huono näkyvyys, useita  kolareita 	 mutkan  oikaisu  
157  mt3864tieosa 
-  24100  _________________  huono näkyvyys, kapea  tie 	 mutkan  oikaisu  
158 mt  3864 Tankantie  huono näkyvyys,  vaarallinen liittymä 	 näkyvvyden  parantaminen  
159  mt3864tieosa  

3 0 _________________  huono näkyvyys, kapea silta 	 sillan  leventäminen  
160  mt3864  välillä  011iripellontie 

_______________ Ravatuntie  huono näkyvyys 	 mutkien oikaisu, tien  leventäminen  
161 mt3864tieosa  

32200 mökkikylän  mutka huono näkyvyys 	 mutkien oikaisu  
162 Skinnarllankatu Kaartinkatu  kapea  tie, Kaartinkadulle  kääntyvät aiheuttavat perään- 

_______________  _________________ ajoriskin 	 tielle  kääntymiskaista  ja  suojaan  ajokaist  
163  Skinnarilankatu  6 Lummin  kioskin  tien ylittää vaikeasti vaikka paikalla  on suojatie, 	tien  alitusjalank.^pyörätie, 

________________  risteys  ajonopeudet,  asenteet 	 tai  nopeus kuriin  
164  Skinnarilankatu Sammonlandenkatu aluekeskukselle  kääntyvät  - peräänajo, Liesharjun - 	aluekeskukseen kääntymiskaista,  

kadulta kuljetaan  Skinnanlankadun  kautta 	 keskustasta päin  suojatie  tai  vastaava  
________________ __________________ ostoskeskukseen 	 tien  alitus Skinnarilankadulle 

Lieshaijunkadulle  päin  
165 Skinnarilankatu Rantaniitynkatu aluekeskuksesta Skinnarilankadulle  pyrkivät varsinkin 	keskuksesta kaupunkiin päin 

talvella kun joutuu pysähtymään mäkeen 	 kääntymislevennys  
166 Marttilantie ________________  itään menevä liikenne erittäin vilkasta  ja  tien kunto huono 	tien  perusparannus  
167 Konnuntie _________________  tie  ala-arvoisessa kunnossa 	 tien  perusparannus  
168  Marttilantie Kokkilantie  mutka liian jyrkkä  ja  väännpäin kallistus ulkoreunassa 	mutkat suoriksi  
169  mt  390  tieosa Kasukkalan  koulun lisääntynyt  rekkaliikenne,  kapea  tie,  ei pientareita, 	tien  levennys+pientareet  tai  kevyen  

4:0-tieosa  5:500  läheisyydessä ei kevyen liikenteen väyliä joten koululaiset joutuvat 	liikenteen väylät  tai  koulujen kohdalle  
- _______________ __________________  käyttämään  ajorataa  kulkemiseen 	 nopeusrajoitus  60 km/h 
170 mt  390 tieosa  Haapajärven koulun lisääntynyt  rekkallikenne,  kapea  tie,  ei pientareita, 	tien  levennys + pientareet  tai  kevyen  

5:300 -tieosa 6:0  läheisyydessä ei kevyen liikenteen väyliä 	 liikenteen väylät  tai  koulujen kohdalle  
- _______________ __________________ nopeusrajoitus  60km/h  _______________________________________________  
171  valtatie  13 tieosa Karhusenjärventien  kevyen liikenteen väylä  puuttuun.  900 m 	 tehdään väylä välittömästi  ja  

240  itäinen liittymä  - alikulkutunneli 
______________  240:2780 _____________________________________________  

172  vt  13 tieosa 239:0 tie  liian kapea  (alimittainen)  liikenteeseen nähden, 	kasvatetaan tietä, vähennetään  liittymiä  
- 241:5807  rekkaliikenne  kasvanut kohtuuttomaksi, venäläiset 	ja  tehdään  levikkeitä risteyksiin  HETI  

- _______________ _________________ rekkakuskit  aiheuttavat vaaratilanteita  __________________________________  
173  vt  13 Martinpellontie  ei ole  ohituskaistaa,  takaa tuleva liikenne 	 vähennettävä  turhat  risteyksin  ja  tehtävä  

_______________ _________________  joutuu pysähtymään 	 liittymätturvallisiksi  
174  vt  13 pt 14831  ei ole  ohituskaistaa 	 vähennettävä  turhat  risteykset  ja  tehtävä  
- _______________ _________________ liittymät  turvallisiksi  _______________________________________________ 
175  Vt  13 pt 14830  ei ole  ohituskaistaa, Lyytikkälän opastevlitta  puuttuu 	vähennettävä  turhat  nsteykset,  tehtävät 

liittymä turvalliseksi, palautettava  
______________ ________________ Lyytikkälän opastevlitta  paikoilleen  ________________________________  

176  Keskuskatu  1-6  välillä  Hallituskatu kaksipuoleinen  pitkäaikainen  pysäköinti  vähentää 	nopeusrajoitus,  määräalkaispysä- 
Etelä-Puistokatu  pysäköintipaikkojaja  kaventaa  ajoreittiä 	 köinti esim.  2 h  

_______________ _________________  (paikalla liikkuu paljon lapsia)  __________________________________  
T  Hallituskatu  1-23  _________________  ajetaan suurilla nopeuksilla  (liikuntaesteisiä) 	 ajonopeuden  pudotus jollakin keinolla  
178 Muukontie  10  pyörätie Muukontien  jyrkkä alamäki  ja  käännös 	 loivennettava 

________________  alitse  ___________________________________________________  
179 1-lakalinkatu Hovinkatu  risteys edelleen vaarallinen 	 kärkikolmion tulkinta  kaasulaitokselta päir  

tultaessa joillekin  vaikeata/olisiko  jotain  
____________________________________ tehtävissä  ___________________________________________________  

180  Vt  6  mt  3931  vettä tunnelissa, keväällä jäässä 	 vesi pois, kaivo  tai  muu systeemi  
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flTh  ml 3931  Saikkolantie  näkyvyys  risteysalueilla harvennus,  risut pois, leikkauksia  
182  mt  3931  tieosa  

1:0-2:0&&  ______________ 
tien  routivuus,  vaaralliset  kuopat  
______________________________________ 

pohjan  laitto, paallysteen  tasoittaminen  
____________________________  

183 Pt 14833  tieosa  
1:0-2:0  

tien kapeus talvella  lasten  odottaessa  koulukuljetusta 
______________________________________ 

auraus  paikoin  leveämmäksi  
____________________________  

Ië  Hiekkastentie  
30-70  

______________ 
koulun kohta 
_________________ 

lapsista varoittava liikennemerkki 
_______________________________________________ 

liikennemerkit myös  Partalantielle  
__________________________________  

Tä  Hiekkastentie yksityistie?  huono näkyvyys  mutkassa  levennys,  oikaisu  
186 ml 3931  ot  14833  näkyvyys  risteysalueilla harvennus,  risut pois, leikkauksia  
187  mt  3931  Ryösöläntie  näkyvyys  risteysalueilla harvennus,  risut pois, leikkauksia  
188  mt  3931  Soskuantie  huono näkyvyys  risteysalueella harvennus,  risut pois, leikkauksia  
189  Ralamiehentie Hilvaniementie  monta  risteystä  samassa, kevyen liikenteen  

väylä päättyy  
suojatie  risteykseen  

190 
______________ 
Pt 14819  tieosa 
1:0  -  1:400  

________________  
Korpelantie  autot ajavat kovaa  

___________________________________________________  
nopeusraloitusmerkki  ennen  kylaä  kuten  
muistakin suunnista tultaessa  

191 Pt 14819  tieosa  
1:0-2:1000  

__________________ 
kapea  hiekkatie,  erittäin huonokuntoinen 

_________________________________________  
tien kunnon parantaminen  

192  Hiivaniementie 
_______________ 
Korpelantie  
________________  

monta  risteyslä  samassa. kevyen liikenteen  
väylä päättyy  

suojatie  risteykseen  

193  
______________ 
Koulukatu Raatimiehenkatu  polkupyöräilijät kokevat autoliikenteen takia 

vaaratilanteita  
liikennevalot  /  selvä opastus 
______________________________________  

194  Ainonkatu Kauppakatu Kauppakadun  ylittäminen, liukas talvella  etuajo -oikeuden tarkistaminen, Kauppa- 
kadun rauhoittaminen  

195  Kirkkokatu Valtakatu  liikenneratkaisu epäselvä 
_______________________________________________  

suuntaus  selkeampi. kotitalouksnn 
tiedottaminen  

196  Kauppakatu Oksasenkatu  kiire siirtyminen seuraaviin  valoihin  
197  Taipalsaarentie Oksasenkatu  vaarallinen  puoliristeys, ryhmittyminen autoilijoilla  tiedottaminen  risteyksesta  jo  Valtakatu-

Taipalsaarentien  kohdalla  



LIIKENTEENOHJAUSTOIMENPITEET  

Kohde  ja  toimenpide  Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
__________________________________ ___________ _______ (1000mk)  

2.  Taipalsaarentie (mt  408)  Tyysterniemi  1  tiepilri  1  - taajamamerkin  siirto  -lOOm Taipalsaaren  
suuntaan _____________ ________ _____________  

3.  OksasenkatulCumuluksen kattopaikoitus  1  kaupunki  2  - väistämisvelvollisuusmerkin  lisääminen  _____________ ________ _____________  
4.  Kirkkokatu/Lappeenkatu  -liittymä  1  kaupunki  2  

-Kärkikolmio Lappeenkadulle ____________ ________ ____________  
15. Kesämäki,  kaava-alue  1  kaupunki  6 

-30 km/h  alueraioitus ___________ ________ 
16. Keskusta  i  kaupunki  

____________  
20 

-40 km/h  aluerajoitus 

AJONEUVOLIIKENTEEN TOIMENPITEET 

KEVYEN LIIKENTEEN TOIMENPITEET  

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  (  KESKUSTA)  

KUNNOSSAPITOTOIMENPITEET  

Kohde  ja  toimenpide  
________________________________________ 

Toteutusjakso  
___________ 

Toteuttaja 
_______  

Kustannukset  
(1000  mk)  

91. Taipalsaarentie/Haikalankatu  1  kaupunki  -  huoltoaseman  mainoskylttien  siirto  ja  
pensaiden  leikkaus  näkemän  parantamiseksi  _____________ ________ ____________  

92. Taipalssarentie/Torikatu  -liittymä  1  kaupunki  10  - näkemäraivaus Tonkadulta Taipalsaarentielle  
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  (  KAUPUNGIN LÄNSIOSA)  

LIIKENTEENOHJAUSTOIMENpITEET  

Kohde  ja  toimenpide 	 Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
(1000mk)  

1 	Vt6Ntl 3 -Selkäharjun  liittymä 	 1 	tiepiiri 	5 
-  80 km/h nopeusrajoituksen  siirto  -300m  
Kouvolan suuntaan,  STOP-merkki  vtl3  
suunnasta 

KEVYEN LIIKENTEEN TOIMENPITEET 

Kohde  ja  toimenpide  Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
(1000  mk)  

60. Tuomikatu  välillä  Moreenikatu-Puolakatu  2  kaupunki  300 
-  kevyen liikenteen väylä  _____________ _________ _____________  

61. Sammonlandenkatu Kiertokadun itäpuoli  2  kaupunki  700  
-Kevyen liikenteen alikulku  _____________ _________  

65. Raitti  välillä  Kivisalmi-Honkasaari  2  kaupunki  120 
-  valaistus  a kaiteita _____________ _________  

66. Taipalsaarentie (mt408)/Honkasaarenkatu  2  kaupunki  700 
-  kevyen liikenteen alikulku  _____________ _________ _____________  

79. Merenlandentie/pt  14807  välillä  Merenlandentie  3  kaupunki  1,600 
62- Munterontie  -kevyen liikenteen väylä  _____________ _________ _____________  

82. Sunisenkatu/Koverinkatu  -liittymä  1  kaupunki  10 
-hidasteportit  kevyen liikenteen  väylälle  

AJONEUVOLIIKENTEEN TOIMENPITEET 

KUNNOSSAPITOTOIMENpITEET 

Kohde  ja  toimenpide  Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
(1000  mk)  

90. Voisalmentie/Sammaltie/raitti Kivisalmesta  1  kaupunki  5 
-näkemäraivaus pyörätielle Kivisalmen  
suunnasta tultaessa  
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LIIKENTEENOHJAUSTOIMENPITEET  

Kohde  ja  toimenpide Toteutusjakso oteuftaja  Kustannukset 
(1000mk)  

5. 	Lauritsalantie/Yhteistyönkatu  -liittymä  1  kaupunki  2 
-STOP  -merkin vaihtaminen  kärkikolmioksi  

KEVYEN LIIKENTEEN TOIMENPITEET 

Kohde  ja  toimenpide Toteutusjakso loteuttaja  Kustannukset  
(1000  mk)  

69.  Joukahaisenkatu  välillä  Onninkatu-Reunakatu  2  kaupunki  550  
-  kevyen liikenteen väylä  ____________ ________ ____________  

70.  Hakalintie  välillä  Kuntokatu-Hakalinkatu  2  kaupunki  85  
-  kevyen liikenteen väylän parantaminen  kaventa- 
maila  ajorataa,  valaistus  ja  näkemäleikkaus 
Kuntokatu/Hakalintie ____________ ________ ____________  

71.  Läntinen  kanavatie  välillä  Kartanontie-Särkijär-  1  kaupunki  660  
venkatu -  kevyen liikenteen väylä  ____________ ________ ____________  

72.  Sulkutie/pt  14824  koko  matkalla  3  tiepiiri  590  
-  kevyen liikenteen väylä  ____________ ________ ____________  

73.  Muukontie/mt  4071  välillä  Tenhonkatu-vt6  3  tiepiiril  2,050  
-  kevyen liikenteen väylä  ja  yhteys  vt6:n alikulkuui  kaupunki 
(vanha  ratasilta) ___________ ________ ___________  

74.  Haqukatu/Karjalantiejalankulku  yhteys  1  kaupunki  2  
-hidasteiden  korjaus  ____________ ________ ____________  

75.  Hovinkatuftuohimäenkatu  -liittymä  1  kaupunki  2  
-kevyen liikenteen väylän  päällystäminen suojatie  
kohdalla  ____________ ________ ____________  

85.  Luukkaankatu  välillä  Hyötiöntie-Asemakatu  2  kaupunki  350  
-jaikakäytävän leventäminen jkpp-Iieksi ___________ ________ ___________  

88.  Läntinen  kanavatie  välillä  Särkijärvenkatu-Sulkutk  3  kaupunki  450  
-kevyen liikenteen väylä 

AJON EUVOLIIKENTEEN TOIMENPITEET 

Kohde  ja  toimenpide Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
(1000  mk)  

34  Vt6Ntl  3  Mälkiän entasoliittymä  3  tiepiiri  480  
-lännen suunnasta  erkanemisrampin tasauksen  
nosto,  kiihdytyskaistat vt6:lle,  sillan  kaiteet  pro- 
tulin  tarkistus(mandollisuus toteutaa hoikem- 
pana),liityntäramppi  länteen:  pyiväiden  suojaami- 
nen  kaiteella ____________ ________ ______________  

35.  itäinen  kanavatie/Pitkäkatu  -liittymä  2  kaupunki  20  
-vähän  liittvmäalueen  muotoilu  reunakivillä ____________ ________ _____________  

37. Hakalinkatu/Hovinkatu -luittymä  2  kaupunki  60  
-liittymän selkeyttäminen reunalinjoilia  ja  
rakentamalla saareke  Hakalinkadulie  sekä etu- 
ajo-oikeussuhteiden  muuttaminen  _____________ _________ ______________  

38. Vt6/Muukontie(mt  4071)  -liittymä  2  tiepilri  90  
-väistötilan  rakentaminen  ja  oikeallekääntymis- 
kaista_Imatran suunnasta  ____________ ________  

39. Vt6/Partalantie(mt  3931) 1  tiepiin  15  
-näkemäleikkaus Partalantieltä  molempiin suun- 
tiin _____________ _________ ______________  

46.  MuukontieNierulankuja  -liittymä  2  kaupunki  10  
-näkemäraivaus  ja  liittymän  kaventaminen  

KUNNOSSAPITOTOIMENPITEET  

Kohde  ja  toimenpide Toteutusjakso roteuttaja  Kustannukset 
(1000mk)  

93. Pt  14832/Turkianlandentie  -liittymä  1  yksityitie  15  
- näkemäraivaus/  -leikkaus  vt6:n  suuntaan  ____________ tiepiiri _____________  

94. MuukonniementieNenerannantie  1  kaupunki  2  
- näkemäraivaus ____________ ________ _____________  

95. Vt6/Partaiantie(mt  3931)  -alikulku  1  tiepiin  50  
- alikulun kuivatusjägestelyt _____________ ________ ______________  

02.  Pitkäkatu/Saikkolantie  -liittymä  1  kaupunki  2  
- näkemäraivaus  Mustolan  sulun  suuntaan  

11  
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  (  KOKO  KUNTA)  

LIIKENTEENOHJAUSTOIMENPITEET  

Kohde  ja  toimenpide  Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
(1000mk)  

11  Toikkalantie(pt14791)/Ylämaantie(m13864)  1 tiepiiri  2 
-tasa-arvoisen risteyksen merkin poisto  ja  
korvaaminen risteyksen  ennakkovaroitus- 
merkillä  _______________  

7. Vtl 3/Rapattilantie  -liittymä  1 tiepiiri  1 
-60 km/h nopeusrajoituksen  siirto  -lOOm  
Lappeenrannan suuntaan  

8. Mt390 Vainikkalantie! Kasukkalan  koulu  1 tiepiiri  4 
- 60km/h pistekohtainen  rajoitus  _____________ _________ _____________  

9. Mt390 Vainikkalantie/ Rantakylä  1 tiepiiri  4 
-60 km/h pistekohtainen  rajoitus  _____________ _________ _____________  

10. Mt390 Vainikkalantiel  Haapajärven koulu  1 tiepiiri  4 
- 60 km/h pistekohtainen  rajoitus  _____________ _________ _____________  

11. Rajamiehentiemt38gl/Hiivaniemenhieptt4819  1  tiepiiri  4 
-ohituskieltoviivat mt3891  Ile  ja  kevyen lii- 
kenteen ohjauksen parantaminen  _____________ ________ _____________  

12.  Korkea -ahontie (ptl  4790)  Korkea-ahon  1 tiepiiri  4  
koulun kohta  
-  nopeus rajoitus  60 km/h 

13. Viipurintie (mt390)/Mainaanmäentie -liitt.  1 tiepiiri  2 
-  STOP-merkki  ___________  

14. Rikkiläntie (pt14811/01/-4000) -pihapiiri 1 tiepilri  8  
- pistekohtainen  60 km/h, muuvaara -lii- 
kennemerkki  ja lisäkilpi  "piha-alue" 

KEVYEN LIIKENTEEN TOIMENPITEET 

Kohde  ja  toimenpide  Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
(1000mk)  

i  Viipurintie/mt  390  välillä  Eteläkatu-Mielontie  1 tiepliri  1,000 
-  yhtenäinen kevyen liikenteen väyläyhteys 
kaavan kautta  ___________  kaupunki  ___________  

76. Vaalimaantie/mt  387  välillä  Poikkitie-Rinnetie  2 tiepuri  1,650 
- 

-  kevyen liikenteen väylä  _____________ ________ ____________  
77. Vtl3välilläSulkutie -pt 14822 3  tiepiiri!  3,500 

-  kevyen liikenteen väylä, alikulku  ja yksityistie- 
- jarjestelyt _____________  kaupunki  ____________  
78. Toikkalantie, Siparin  koulun kohta  2  kaupunki  110  

-valaistus  
86.  Vt  13 Rutolan  koulu -Lemintie/mt380  3  kaupunki/  2.500  

-kevyen liikenteen väylä  (sis vesistösilta ja  alikulku)  _____________ tiepiiri _____________  
87. Viipurintie/mt390  välillä  Mielontie-Mainaanmäki  3  kaupunki/  1,400  

-kevyen liikenteen väylä  _____________ tiepiiri ____________  
89. Kalkkitie  3  kaupunki  300  

-kevyen liikenteen väylä  _____________ ________ ____________  
16. Vehkataipaleentie/mt  4081  välillä  Mikonsaarentie-  3  tiepiiri/  2,540  

seurakunnan kesäsiirtola kaupunki  
- kevyen_liikenteen  väylä  _____________  

AJONEUVOLIIKENTEEN TOIMENPITEET 

Kohde  ja  toimenpide  Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
(1000  mk)  

411 Vtl 3lPajarilantie(pt  14822)  -liittymä  2 tiepiiri  35 
-väistötilan  rakentaminen  

41. Vt6lKärentie(pt  14793)  -liittymä  3 tiepiiri  1.200 
- Liittymän  siirto  ja kanavointi  

4 Vt6lToikkalantie(pt  14791)  -liittymä  3 tiepiiri  1,200 
- Liittymän  siirto  ja kanavointi  

4 Ylämaantie (mt 3864)IPohjosentie  -liittymä  1 yksityistien  5 
- näkemän  parantaminen  Ylämaan  suuntaan  tienhoito- 
vastakkaisen  yksityistieliittymän katkaisu _____________  kunta  

44 Vaalimaantie(mt387)/Hytintiel -liittymä  2 tiepiiri  20 
- odotustilan  parantaminen  

5T Vt13/Lempiäläntie (ptl  4831)  -liittymä  1 tiepUri  35 
-väistötila 

KUNNOSSAPITOTOIMENPITEET  

Kohde  ja  toimenpide  Toteutusjakso  Toteuttaja Kustannukset  
(1000  mk)  

11. 	Rajamiehentie (mt 3891 )/Hiivaniementie 1 tiepiiri  2 
(pt 14819) -näkemäraivaus Hiivaniementieltä - 
Rajamiehentielle _____________  

96. Toikkalantie(pt1479l)/Ylämaantie(mt3864)  1 tiepiiri  10 
-näkemäleikkaus-ja_raivausYlämaan suuntaan  ____________ ________  

97. Rajatie (vtl 3)/Räihäntie  -liittymä  1  tiepiiri  20 
-näkemäleikkaus  Lappeenrannan suuntaan,  
pysähtymiskielto_liittymäalueelle ja_sulkuviivat _____________  

98. Rapattilantie (mt3902)/Laihalantie(pt14828)  1 tiepiiri  2  
-liittymä  -näkemäraivaus Nuijamaan  suuntaan  

99. Korkea-ahontie(ptl 4790)iTanintie(ptl  4792) 1 tiepiiri  2  
-liittymä -  näkemäraivaukset ____________  

100. Korkea-ahontie(ptl  4790) 011-6000 Pt 14790 tiepiiri 
- näkemäraivaus  kellarin  nurkalta  ja  kaarteen parantamisen 
muotoilua yhteydessä  ________ ____________  

101. Ylämaantie(mt3864)ffankantie -liittymä  1  yksityistie/  10 
- Tankantien tasauksen  nosto  ja näkemäleikkaus tiepliri  
Tehostettu  talvikunnossapito itäliikenteen käyttä- tiepliri  
millä  väylillä  (vtl3  Mälkiä-Nuijamaa)  
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Lappeenrannan  Iiikenneturvallisuussuunnitelma 	 LI  ITE  12  

LI  ITTEET  

Lappeenrannan  liikenneturvalisuuden KVT -ryhmä  

Yhdyshenkilö  
Teknisen toimen vastuuhenkilä 
Apulaiskaupungininsinööri  Matti Larikka 
PL 38, 53101  LAPPEENRANTA  
(05) 616 2505, 049 555 993  

Koulutoimen vastuuhenkilöt 
Urheiluohjaaja  Ossi Pulli 
Brahenkatu  5 A, 53100  LAPPEENRANTA 

 (05) 616 2369  

Opettaja Antti Ilvonen 
Skinnarilan  ala-aste, Ostosraitti  3, 53850  LAPPEENRANTA 

 (05) 616 5013  

Sosiaalitoimen vastuuhenkilö 
Sosiaaliasiamies Jaakko Nikula 
Raastuvankatu  9, 53100  LAPPEENRANTA  
(05) 616 5915 

Terveystoimen vastuuhenkilä  
Ylihoitaja Hely Kantanen  
FL 68, 53101  LAPPEENRANTA 

 (05) 616 5960  

Vapaa-aikatoimen vastu uhenkilä 
Nuoriso-ohjaaja  Nina  Heikkilä  
PL 234, 53101  LAPPEENRANTA 

 (05) 616 5047 

Kaavoitustoimen vastuuhenkilä 
Suunnitteluinsinööri  Kaija Äikäs 

 FL 38, 53101  LAPPEENRANTA 
 (05) 616 2425 
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

 Hallintokunta:  Sosiaali-  ja  terveystoimi  

Osa-alue:  Vanhustenhuolto  Päävastuu: Vapaa-aikatoimen liikenneturvallisuustyön 
________________ vastuuhenkilö  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen  

Ikääntyvät  ihmiset Turvallinen liikenne- Liikennetietouden Palvelukeskusten,  koti- Työn yhteydessä Henkilökohtainen 
käyttäytyminen lisääminen henkilökoh- hoitokeskuksen,  päivä-  ja ryhmätiedotus  
Turvalliset kulkureitit taisen  neuvonnan  ja  sairaaloiden  ja  laitosten Valistusmateriaali  

ohjauksen sekä ryhmä- henkilökunta, vanhusten- Tarpeen mukaan 
tiedotuksen avulla huollon sosiaalityöntekijä, seminaarit yhteis- 

yhteistyö järjestöjen  ja  työssä järjestöjen 
liikenneturvan sekä tek- kanssa 
nisten 	toimialan kanssa  
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LAPPEENRANNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA - KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta: Sosiaali-  ja  terveystoimi  

Osa-alue:  Lasten  päivähoito 
	 Päävastuu: Sosiaalitoimen Iiikenneturvallisuustyän 

vastuuhenkilä  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen  

alle kouluikäiset lilkennetietojen, läpäisyperiaatteella  pk.  johtajat, pph:n toimintakausi  
-taitojen  ja asentei-  muun toiminnan yht. ohjaaja,  ph -henk. arviointi:kevät  
den 	opettaminen teemaviikot 

mallikäytt.  liikuttaessa  
lasten  kanssa  

alle kouluikäisten  vanhempien keskustelut vanhem- päivähoitohenkilöstö  työn yht. suullinen  ja  
vanhemmat vastuun korosta-  pien  kanssa kirjallinen  

minen (ilmoitustaulut,  
julisteet) 

päivähoidon Ilikennetietojen  ja  koulutus  koko  henki- työnantaja, Liikenne- työn yht. henkilöstölehti  
henkilöstö -taitojen lisääminen löstölle  turva, poliisi arviointi: työpaikkapalaveri  

toimi ntakau  den  
myönteisen  asen- pyöräilykypärä  ja heijas- päätt.  
teen  luominen timen  käytön lisääminen 

liikkumisturvallisuu-  turvalliset liikkumisväylätl  pk. joht., pph.ohj.,  
den  lisääminen paik.  alueet  ph -paikan  pk.  henkilöstö 

läheisyydessä 

turvalliset rattaat yhteys laitteiden laitteita käyttävä 
ym.  laitteet (kunnol- valmistajiln  henkilöstö 
lisetheijastimet ym.) ________________________ _______________________ ________________ __________________ 
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LAPPEENRANNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta: Sosiaali-  ja  terveystoimi  

Osa-alue: Vammaishuolto 	 Päävastu  U:  Sosiaali-  ja  terveystoimen liikenneturvallisuustyön 
vastuuhenkilä  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen 

vammaisten  paris-  asenteiden muok- sisäinen viestintä, vammaishuollon  vastuu-  v. 1998  alkaen normaalisti  
sa  työskentelevä  kaus liikenneturvalli-  tiedotus alueen esimiehet työryhmien 
henkilöstö suustyöhön kokoontumisissa  

myönteiseksi 

eri vammaisryhmät turvallinen ohjaus, neuvonta, hyvä lähityöntekijä, omahoitaja  v. 1998  alkaen henkilökohtainen 
liikennekäyttäy-  esimerkki normaaleissa  tai  ryhmien tiedotus 
tyminen palvelutilanteissa 

yhdyskuntaraken- ennaltaehkäisy  lausunnot  ja  sosiaali-  ja terveysvirasto  v. 1998  alkaen turvallisuustarpeiden 
tajat suunnitteluvaihees-  aloitteet esilleotto  

ta  lähtien  
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta: Sosiaali-  ja  terveystoimi,  Lappeenrannan kaupungin sisäinen organisaatio  

Osa-alue: Työsuojelutoimikunta 
	 Päävastuu: terveystoimen liikenneturvallisuustyön 

vastuuhenkilö  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottam  men  

vähentää vapaa-ajan vapaa-ajan liikenne- kaupungin työsuojelu- ympärivuotista kaupungin työsuoje- 
tapaturmia  käyttäytyminen toimikunta lutoimikunta,  tiedot- 

taa henkilöstölle —> 
turvavyön  käytön ympärivuotista henkilöstölehti  
edistäminen 

vähentää talviajan nastarenkaiden  käyttö talvikausi 
pyöräilytapaturmia  talvikautena 

vähentää talviajan hukkaan  kelin kampan- talvikausi 
pyöräilytapatu rmia jointi talviaikana  

vähentää päävam- pyöräilykypärän  käytön ympärivuotista  
moja  lisääminen 

vähentää perusväli- erilaiset liikennevähinei- ympärivuotista 
neiden  puuttumisesta  den turvalaitekampanjat  
seuraavia vammoja (polkupyörän kypärä, 

heijastin, turvavyön  käyt-
tö) 

toteuttaa ajankoh- yhteistyö Liikenneturvan ympärivuotista 
taisia  turvallisuus-  ja  Pohjola-Yhtiöiden kun 
kampanjoita takoulutuksen ym.  kans- 
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LAPPEENRANNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA - KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta: Sosiaali-  ja  terveystoimi,  Lappeenrannan kaupungin sisäinen organisaatio  

Osa-alue: Kouluterveys 	 Päävastuu: Terveystoimen liikenneturvallisuustyän 
vastuuhenkilö  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen 

koululaiset  ja  yhteistyön kehittä- linkkinä toimiminen kouluterveyden-  jatkuvasti liikenneturvan ym. 
opiskelijat  minen  eri tahojen  kodin,  koulun  ja  eri hoitaja ajankohtaisia julistei- 

välillä asiantuntijatahojen  ta  kouluissa  
väl il  lä  

kaikki luokka- kouluissa järjestettäviä rehtori/opettajat!  jaetaan liikennetur- 
asteet liikenneturvallisuusta- kouluterv.  hoitaja vallisuutta  käsittele- 

pahtumia  vää valistusaineistoa 
esim. oppitunneilla  

koululaiset  ja ensiavun  antaminen asiantuntijana oleminen kouluterveyden - 
opiskelijat Ilikennetapaturmissa opetussuunnitelman  hoitaja 

mukaan 

ensiapu, tapahtuman 
kertaus, turvallisuusnä- 
kökohtien huomioiminen  

koululaiset  ja  tiedon lisääminen videointi terveydenhuol- kouluterveyden - 
opiskelijat omasta liikennne-  Ion  opiskelijoiden oppi- hoitaja 

käyttäytymisestä lastyönä,  videoiden 
purku, heijastinvaattei - 
den  suunnittelu  ja  toteut- 
taminen  
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta: Sosiaali-  ja  terveystoimi  

Osa-alue: Aitiysneuvola 
	 Päävastuu: terveystoimen liikenneturval lisuustyän 

vastuuhenkilä  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus 
[ 
 Tiedottaminen 

äitiysneuvolan odottavan äidin  ja yksilökohtainen  äitiysneuvolan tapaamisten neuvotoiden  
asiakkaat,  lasta  perheen turvallinen neuvonta  ja terveydenhoitajat  yhteydessä ilmoitustauluilla  
odottava 	perhe liikennekäyttäyminen perhevalmennuksen  

vastasyntyneen  tur-  yhteydessä: jakamalla liikenne- 
vallinen kuijettaminen  turvan  valistus- 

turvavyön  käyttö raskau- aineistoa  
den  aikana, pyöräilyky- 
pärän  käyttö, heijastimi- julisteita neuvoloihin  
en  käyttö, 

liikenneturvallisuu - 
vastasyntyneen  kuljet- desta  tiedottaminen 
tammen, kaukalo, verkko tiedotusvälineissä 
sijoitukset autossa 

teemaviikon  kokeilu äitiysneuvolan terv. syksyllä liikenne- 
hoitaja  + turvavlikolla 
Liikenneturva  
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISIJUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS  

Hallintokunta:  Sosiaali-  ja terveystoimi 	 1 (2)  

Osa-alue:  Lastenneuvola 	 Päävastuu:  terveystoimen Iiikenneturvallisuustyän 
vastu uhenki  lä 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus  Tiedottami nen  

henkilöstö turvallisuustiedon työpaikkakoulutusta  terveydenhoitaja  v. 1998  ->  sisäiset tiedotteet 
lisääminen päivähoito  +  neuvola- ilmoitustaulut  

henkilöstö yhdessä 

kaikki asiakkaat turvallisuustiedon  materiaalihankinnat: terveydenhoitaja jatkuva 
lisääminen jaettava materiaali 

'Pienen kulkijan taival"  
ja "Liikennemalli"  
neuvo loi  hin  

asiakkaat, neuvoloiden ym- yhteys tekn. sektorille terveydenhoitaja  v. 1998  ->  
henkilöstö päristöjen  liikenne- 

järjestelyt turvallisiksi  

0-3  vuotiaiden  vastuu lapsesta: vanhempainillassa  terveydenhoitaja, neuvolakäynneillä  julisteet 
vanhemmat kädestä kiinni! liikenneturvallisuutta lääkäri jatkuvasti neuvoloissa 

Turvalaitteiden  oikea turvalaitenäyttely turvalaitteiden  valmistaja! näyttely eri lehdistön, alue- 
käyttö: kaukalo, neuvoloita  kiertämään myyjä vuodenaikoina  radion  kutsuminen 
istuin Juliste: Isä, äiti, neuvola kiertäen tapahtumiin 

"Lapsi autossa" -esite  

3-6  vuotiaiden  vanhempi  MALLINA vanhempainillassa  terveydenhoitaja neuvolakäynneillä  lehdistön, alue- 
vanhemmat lapselle: yhdessä liikenneturvallisuutta lääkäri jatkuvasti  radion  kutsuminen 

opettelu MLL  tapahtumiin 
turvalaitteiden  oikea turvalaitenäyttely Liikenneturva  
käyttö, istuin, vyöt, Julisteet: "Lapsi  turval- turvalaitteiden  valmistaja! näyttelyn ajankohta 
kypärä  jne. lisesti  autossa" -esite myyjä  
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LAPPEENRANNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA - KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta:  Sosiaali-  ja  terveystoimi 
	

2 (2)  

Osa-alue: Lastenneuvola 
	 Päävastuu: terveystoimen liikenneturval lisuustyön 

vastuuhenkilö  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen  

4-vuotiaat lapset Vanhempi  MALLINA  materiaalihankinnat: Vanhemmat neuvolakäynneillä  neuvolassa jaetaan 
turvallinen liikkumi- jaettava materiaali terv.  hoitaja, lääkäri jatkuvasti liikenneturvan 
nen  liikenteessä "Pienen kulkijan taival" yhteistyö: päivähoito, esitteitä  
oppia ero: LEIKKI-  ja "Liikennemalli" kerhot  
PAIKKA  -  LIIKENNE neuvoloihin  

-vuotiaat lapset oikean toiminnan vanhemman kanssa Vanhemmat, neuvolakäynneillä  julisteita 
harjoittelu turvallinen harjoittelu terv.  hoitaja, lääkäri jatkuvasti neuvoloissa  
liikenteessä liikenteessä kulkeminen yhteistyö: päivähoito, 
toimintaohjeen "Liikennemalli" -harj. kerhot kypäräasiaa  
ymmärtäminen "Pyöräilykypärät"  -esite keväisin  

6-vuotiaat lapset oikean toiminnan vanhempainilta +  Vanhemmat neuvolakäynneillä  
harjoittelu: oma lastenilta:  koulutie terv.  hoitaja, lääkäri jatkuvasti 
ympäristö heijastinkokeilu esikoulut,  koulut 

"Välkyt  erottuvat" -esite poliisi heijastinasiaa  
ja heijastin liikenneyhdistys  pimeällä  
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSIJIJNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS  

Hal lintokunta:  Sosiaali-  ja  terveystoimi  

 

1(2)  
Osa-alue:  Tyäterveyshuolto  Päävastuu:  Terveystoimen liikenneturvallisuustyön 

vastuuhenkilä  

 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen  
Yksilötaso:  
Kaikki asiakkaat Turvallinen Terveystarkastuksessa  lääkärit! Jatkuva julisteet 

liikkuminen selvitetään työmatkaliikku- terveydenhoitajat  
minen:  Miten  kodin ja  työ- valistusaineistoa  
paikan välillä liikkuminen jaetaan asiakas- 
tapahtuu: kävellen, pyäräil- kontakteissa  
len,  omalla autolla, yleisil- 
lä kulkuneuvoilla 
Varustus, ongelmakohdat, 
ajokunto  (alkoholi, lääk- 
keet), terveydentila (sai- 
raudet, jotka saattavat ai- 
heuttaa liikenteessä pul- 
ma-  ja  vaaratilanteita), 
elämäntavat 

Työkseen Turvallinen Vastaanottotoiminnassa  Jatkuva 
liikkuvat liikkuminen kiinnitetään huomiota en- 

nalta ehkäisyyn (ajokunto, 
terveydentila, elämänta- 
vat, ajokorttiuudistuksen 
kriteerit) 

Terveystarkastuksessa  sel-  Jatkuva 
vitetään ajokunto, tervey- 
dentila,elämäntavat,  suun- 
natut testit (esim.  S -GT)  

Onnettomuuksien Tilanteesta Vastaanottotoiminnassa  ta-  Jatkuva 
uhrit oppiminen pahtumien  jälkeen selvite- 

tään mitä tapahtui 

Käytetään valistusmateriaalia 
kaikissa edellisissä yhteyksissä  
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LAPPEENRANNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA - KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 
2 (2)  

Hallintokunta:  Sosiaali-  ja  terveystoimi  

Osa-alue: Työterveyshuolto 
	 Päävastuu  : terveystoimen liikenneturvallisuustyän 

vastuuhenkilö  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja 
[_

Ajoitus Tiedottaminen 

Yleinen valistus Turvallinen 
liikkuminen 

Teemaviikoilla  järjestetään 
liikenneturvallisuusnurk - 

teemaviikot  
Kaikki asiakkaat 

kaus odotustiloissa: 
-  pyöräilijän  ja jalankulkijan 
apuvälineet  ja  varusteet 
-  julisteet  ja  videot 
(-  autoilijan luonneanalyysi) 
- valistusmateriaali 
-  tutustumista varten selvitys 
Lappeenrannan liikenteen 
ongelmakohdista  

Projekteja suunnataan Jatkuva 
työpaikoille esim: 
- pyöräilykypärän käyttölas- 
kenta, heijastinkampanja 
- valistusmateriaali  

Tiedottaminen eteenpäin: Jatkuva 
Työpaikkakäynnit,  työnantajat, 
yhteistyökumppanit, tielaitos 
-  onnettomuuksista oppiminen 
-  työpaikan ympäristö 
-  itse työ  ja liikenneturvallisuus 
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS  

Hallintokunta:  

Osa-alue: Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitos 	 Päävastuu: Liikenneturvallisuustyön poliisi 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen  

Alle kouluikäiset Asennekasvatus  päiväkodit vuosittain poliisi 
pyörällä, jalan, autolla  
heijastin  

Ala-aste  Asennekasvatus  ala-asteet  1,3,5  luokat poliisi 
kevyt liikenne vuosittain  
vesiliikenne 
maastoli iken  ne 

Yläaste  moposäännöt yläasteet  vuosittain poliisi 
liikenne, alkoholi  
mp-kortit 

Ammattikoulut  Autoiluasiat ammattioppilaitokset  tarvittaessa poliisi 
lukiot liikenne, alkoholi 

Kaikki  tienkäyttäjät liikenneraittius,  erilaiset tilaisuudet ohjaus, kattava poliisi  
ajonopeudet yms.  lehdistö valvonta 

tarvittaessa 

Vanhukset kevyt liikenne eri tilaisuudet pyydettäessä poliisi  
apuvälineet vanhainkodit  
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

 Hallintokunta:  Koulutoimi  

Osa-alue:  Ala-aste 

Kohderyhmä 	
[_Tavoite  

Sisältät  Vinkkejä  

1  -  2 1k  Turvallinen liikkumi- Jalankulkijan  reitit Koulun lähistön liikennemerkit  ja tur- 
nen  sekä koulumat- Vapaa-ajan turvalliset pyöräilyreitit valliset  reitit opettajan kanssa:  
kalla  että vapaa-aika-  Tien  ylittäminen kävellen, askarrellen koulun 
na  lähiympäristössä Pimeällä liikkuminen  ja heijastimen  ympäristö 
- jalankulkijana  käyttö! Muun liikenteen käyttäytyminen Liikennekaupungissa  vierailu 
-  matkustajana liukkaalla Heijastimen  käyttö luokassa  ja  

Lapsen turvallinen paikka autossa pimeässä ulkona  
ja turvavyön  käyttäminen  5-6  luokkien oppilaat liikenne-kummeina 

alkuvaiheessa, kun ekaluokkalaiset 
aloittavat koulun  

3  -  4 1k Jalankulkijan  liikenne- Pyöräilykypärän  käyttö Pyöräilijän näkyminen pimeässä 
säännöt Pyörän kunto  ja  varusteet Taitoajo:  henkilökohtainen! ryhmäajo 
Turvallinen pyöräily Liikennemerkkien  opettelu Pyörällä siirtyminen paikasta toiseen 
lähiympäristössä Pyörien katsastus poliisin avustuksella  - 

tarkastuskortti!  Ryhmä liikenteessä 
jalan  tai  pyörällä  

5  -  6 1k  Erilaisissa liikennetilan- Liikenteen vaarat  ja  muiden Pyörän kunnostustalkoot 
teissa  selviytyminen liikenteessä olevien huomioon Taitoajorata! Polkupyöräkortti  
Oma vastuu  ja  oman järjen ottaminen  ja  tilanteiden ennakointi Liikenneonnettomuuden tutkiminen! 
käyttäminen Liikennemerkit  ja turvavälineet Heijastinten ompelu  

Vanhemmat Esimerkkinä olo Koulutiehen tutustuttaminen  1-2 1k:  Terveydenhoitajan koulutulok- 
Vesillä liikkumisen vaarojen huomioon kaan  tarkastuksessa keskustelu koulu- 
ottaminen  - turvaliivien käyttö tiestä oppilaan  ja  vanhemman kanssa 

Vanhempien kanssa "pimeä ajo"  ja  
hukkaan kehin demonstraatio 
Heijastinten  esittely  ja ompelu  
5  -  6 1k:  Pyörän huoltohetket vanhempien 
kanssa  
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta: Koulutoimi  

Osa-alue: Yläaste Päävastuu: Koulutoimen liikenneturvallisuustyön 
______________ __________________ vastuuhenkilö  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen  

7  -  9 1k  Tiedon lisääminen Koulun  oppitunnit Liikunneopettajat  Koko  lukuvuosi  
liikennekäyttäytymi-  Käytännön harjoitukset Muut opettajat  
sestä Videointi Yhteistyötahot 

"Mopokurssi"  Projekteista!  

7  -  9 1k  Tiedon lisääminen  Oppitunnit Liikunnanopettajat Opetussuun- teemapäivistä 
liikennetapaturmista  Videot Opettajat  nitelma  
ja  niiden  ehkäise- Ensiapukoulutus  Terveydenhoitaja tiedotusvälineille  
misestä  Poliisi 

tiedottaminen  
7  -  9 1k  Alkoholin  vaarojen  Oppitunnit Liikunnanopettajat Opetussuun - 

tunnistaminen, Opettajat  nitelma  
vaikutukset ajo-  ja  Yhteistyö eri asian - 
harkintakykyyn  tuntijoiden kanssa  

7  -  9 1k  Tiedon lisääminen  Oppitunnit Liikunnanopettajat  Kevät 
turvallisesti vesillä Opettajat 
liikkumisesta  Yhteistyötahot  
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LAPPEENRANNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA - KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta: Koulutoimi  

Osa-alue: Lukio 
	 Päävastuu: koulutoimen liikenneturvallisuustyön 

vastuuhenkilöt  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen 

Lukio Tiedon lisääminen Ensiapuoppitunnit Liikunnanopettajat Opetussuun-  projekteista/ 
liikennetapaturmista  Videot Opettajat nitelma teemapäivistä  
ja  niiden ehkäisemi- Keskustelu Eri yhteistyötahot tiedotusvälineille 
sestä  

Lukio  Alkoholin  vaarojen Autokoulu Liikunnanopettajat Opetussuun - 
tunnistaminen, vaiku- Oppitunnit  Opettajat nitelma 
tukset  ajo-  ja harkin-  Vierailut Eri yhteistyötahot 
takykyyn (Autokoulu)  
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUIJNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS  

Hallintokunta:  Tekninen keskus  1 (2)  

Osa-alue: Päävastuu: Teknisen toimen  liikenneturvallisuustyön 
vastuuhenkilö  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen 

Kaikki kuntalaiset Onnettomuuksien Onnettomuustilastoinnin  Kevät  -98  Vuosittain hallinto- 
vähentäminen  riste-  uudistaminen  ja  uusien kunnille  ja  julkiselle 
yksissä, kaikki analysointi-  ja  toimen- sanalle 
liikennemuodot pideohjelmistojen  

käyttöönotto 

Liikenneturvallisuus-  2-3  vuoden välein Julkiselle sanalle 
suunnitelman tarkistami- 
nen yhteistyössä tiepiirin 
kanssa  2-3  vuoden välein 

Muilta hallintokunnilta Jatkuva Hallintokunnille  
saatavien ongelma- 
tietojen tarkastelu 
toimenpiteitä varten 

Oikea Tiedottaminen liikenteen Vuosittain Julkinen sana, 
käyttäytyminen ongelmakohteista  ja hallintokunnat  

oikeista käyttäytymis- 
malleista 

Joukkoliikenteen  toi- Joukkoliikenne  otetaan Kaavoitus- Julkiselle sanalle 
mintaedellytysten  esille esim.kaavoituksen vaiheessa 
parantamien  yhteydessä 

Lisää resursseja Liikenneturvallisuuden Vuosittain Julkiselle sanalle 
liikenneturvallisuus-  painot tammen määrä- 
työhön rahojen jaossa  
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LAPPEENRANNAN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS  

Hallintokunta:  Tekninen keskus 
	 2 (2)  

Osa-alue: 
	 Päävastuu: teknisen toimen  liikenneturvallisuustyön 

vastuuhenkilä  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen 

Tiedon lisääminen Erilaisten kartoitusten yh- Tarvittaessa Julkiselle sanalle 
liik.turv.asioissa teydessä  palautteen 

antaminen 

Turvallinen Liikenneturv.  huomioon ot- Kaavoitus- -  
liikkuminen tammen kaavoituksessa vaiheessa  

(Ymp.  Ministeriön opas  
2/92 on  tarkoitukseen 
hyvä) 

Toimipisteitä sijoitettaessa Jatkuva Avainhenki1011e 
(esim.  koulut, päiväkodit) 
yhteistyön järjestäminen 
hallintokuntien avainhen- 
kilöiden  kanssa 

Asiantuntija-avun tarjoa- Jatkuva -  
minen  eri tilaisuuksiin  
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LAPPEENRANNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA - KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 

Hallintokunta: Vapaa-aikakeskus  

Osa-alue: 	 Päävastuu: vapaa-aikatoimen liikenneturvallisuustyön 
vastuuhenkilö  

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja Ajoitus Tiedottaminen 

Nuoret Pyöräily turvalliseksi Heijastimien  jakaminen,  Nuoriso-ohjaajat! esitteet  
Pimeällä liikkuminen heijastindiscot kerhokeskukset  julisteet 
turvalliseksi Tiedotteiden tms. tiedon 
Mopoihin  ja  moottori-  jakaminen  kerhoissa 
pyöriin  liittyvät Keskustelu  nuorten  Tiedottaminen nuoriso- 
säännökset kanssa eri yhteyksissä järjestöille seura- 

Tiedottaminen nuoriso- Nuorisotoimi  hallinto! kirjeissä 
järjestöille seurakirjeissä Karjala 

Urheilukilpailujen Pyöräily turvalliseksi Pyöräilyturvallisuustie- 
ja liikuntalaitosten  Pimeällä liikkuminen  don  jako asiakkailile  
asiakkaille (uima- turvalliseksi Heijastimien  jako Liikuntatoimi -  seurat syksyisin Tiedottaminen urheilu- 
hallit, urheilutalo  asiakkaille esim. Uimahallin henkilöstö lsoimmat  seuroille seurakirjeissä 
yms.)  urheilukilpailuissa, Työnjohtajat urheilukilpailut 

uimahalleissa  jne. yms. 
Uimahalleissa  

Tiedottaminen urheilu- Liikuntatoimi esim.  joka syksynä 
seuroille seurakirjeissä hallinto! Ruotsalainen yksi viikko Liikuntatoimen hallinto 

Ruotsalainen 

Esitteet,  julisteet  
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