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I 
I 	 TIIVISTELMÄ 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  yleisenä tavoitteena  on  esittää toimenpi- 
'  teet,  joilla liikenneturvallisuusongelmia voidaan poistaa  tai  lieventää. Suunni-

telma sisältää myös kasvatus-, valistus-  ja tiedotussuunnitelman,  jolla voi-
daan vaikuttaa eri tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen.  

I Liikenneturvallisuuden nykytilan selvityksessä  on  kartoitettu liikenneturvalli- 
suuden nykytila sekä määritelty liikenneturvallisuusongelmat. Selvitys antaa 
lähtökohdat liikenneturvallisuustyön tavoitteille, toimenpideohjelmalle  ja lii-I kenneturvallisuustyön  kehittämiselle. 

Vuosina  1995-1999  Savonlinnan kaupungin alueella tapahtui  1071  poliisin  

I 	 tietoon tullutta onnettomuutta. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli  10  
ja  loukkaantumiseen johtaneita  204.  Yleisimmät onnettomuustyypit  olivat yk-

I 	
sittäisonnettomuus, peräänajo-onnettomuus  ja risteämisonnettomuus.  

Suunnittelun yhteydessä hankittiin tietoa tienkäyttäjien vaarallisiksi kokemis- 
ta kohteista sekä ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteis - 

I tä.  Kyselyssä oli mukana kaikki Savonlinnan koulut, ala-asteen oppilaiden 
vanhemmat  ja asukasyhdistykset. Maastotarkasteluil  la  täydennettiin kerättyä 
aineistoa. 

Savonlinnan liikenneturvallisuustyön yleisiksi tavoitteiksi määriteltiin turvalli- 
sen liikenteen arvostaminen, tienkäyttäjien vuorovaikutuksen parantaminen 

 ja painopistealueeksi  kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. Lisäksi I hallintokunnat  määrittelivät omalle toiminnalleen yksilöidyt tavoitteet. 

Työn aikana sovittiin Savonlinnaan perustettavaksi  Ii  ikenneturvallisuusryh - 

I mä,  joka aloittaa toimintansa vuoden  2001  alussa. Liikenneturvallisuustyön 
kehittämisen tarkoituksena  on  luoda Savonlinnaan jatkuva liikenneturvalli-
suustyön suunnittelu-  ja seurantajärjestelmä.  Kunnan hallintokunnat ovat lii- 

I 	 kenneturvallisuusryhmän  pääosa  ja  kokouksiin osallistuu ulkopuolisia sidos- 
ryhmiä tarvittaessa.  

I 	 Toimenpideohjelman  hankkeet  on  jaoteltu seuraaviin ryhmiin: ajoneuvolii- 
kenteen toimenpiteet, kevyen liikenteen toimenpiteet sekä kunnossapitotoi- 
menpiteet. Ajoneuvoliikenteen  ja  kevyen liikenteen toimenpiteet  on  jaettu 
kolmeen ku reellisyysluokkaan. Toteutus määräytyy myöhemmin hankkeiden  

I rahoitusmandollisuuksien  ja  muihin hankkeisiin kytkeytymisen perusteella. 

Toimenpiteistä  on  arvioitu niiden aiheuttamat kustannukset. Toimenpiteiden  

I  toteuttajat  on  esitetty, mutta tarkemmasta kustannusjaosta  on  sovittava toi-
menpiteittäin. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden kustannukset ovat arvi-
olta  9,6  Mmk, toisen vaiheen  20,7  Mmk  ja kolmannen  vaiheen  42,4  Mmk.  

I Toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat noin  73  Mmk.  
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ALKUSANAT  

Savonlinnan kaupungin, Kaakkois-Suomen tiepiirin sekä liikenne-  ja  viestin-
täministeriön toimeksiannosta laadittiin kuntakannustinhankkeena liikenne-
turvallisuussuunnitelma Savonlinnan kaupungin alueelle. Liikenneturvalli-
suussuunnitelma sisältää liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelman sekä 
liikenneturvallisuuden koulutus-, valistus-  ja tiedotustyön  organisoinnin  ja 
kehittämistoimenpiteitä.  

Suunnitelmassa selvitettiin liikenneturvallisuuden kannalta vaaralliset koh-
teet kaupungin alueella sekä laadittiin liikenneturvallisuuden parantamisen 
toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman toteuttamisella voidaan parantaa 
liikenneympäristöä sekä vähentää liikenneonnettomuuksien määrää  ja  lie-
ventää niiden vakavuusastetta. Liikenneturvallisuustyötä  on  kehitetty yhteis-
työssä Liikenneturvan, eri halTintokuntien  ja  muiden sidosryhmien kanssa 
työryhmätilaisuuksissa. Suunnitelman laatimista  on  ohjannut  ja  valvonut joh-
toryhmä, johon ovat kuuluneet:  

Matti  Auvinen 
Vesa Hurskainen 
Hannu Lalu 
Jyri Sipinen 

 Leena  Kokkonen  
Seppo Muukkonen 
Pentti Pihanen 
Veijo Heinonen 
Maire Karhu 
Ossi Lavonen 
Kari Kapanen 
Petteri Katajisto 
Päivi Juvonen 
Jussi Eerikäinen 
Reijo Tarkiainen 

Tekninen lautakunta, puheenjohtaja 
Tekninen lautakunta, varapuheenjohtaja 
Savonlinnan kaupunki, liikelaitosten keskus 
Savonlinnan kaupunki, liikelaitosten keskus 
Savonlinnan kaupunki, liikelaitosten keskus 
Savonlinnan kaupunki, tekninen toimi 
Savonlinnan kaupunki, sivistystoimi 
Savonlinnan kaupunki, sosiaalikeskus 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Liikenne-  ja viestintäministeriön  edustaja 
Itä-Suomen lääninhallitus 
Savonlinnan poliisilaitos 
Liikenneturva 

Työryhmäkokouksissa  ovat olleet edustettuna  em.  tahojen lisäksi palokunta,  

I 	 Rantasalmen Autokoulu, Pohjolan Liikenne-Yhtiöt Oy  ja Savonlinja-Yhtiöt 
Oy. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  on  laatinut SCC Viatek Oy, josta työhön 
ovat osallistuneet  Dl  Raija Huhtala, insinööri Juha Siitonen  ja  Dl Petri  Suo-
minen.  
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Savonlinnassa, tammikuussa  2001  

Savonlinnan kaupunki 

Kaakkois-Suomen tiepiiri  
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I.  JOHDANTO  

Liikenneturvallisuussuunnitelma  luo perustaa liikenneturvallisuuden  paran - 
tamistoimenpiteiden  toteutukseen. Liikenneturvallisuutta voidaan kunnassa  

I  parantaa kehittämällä liikenneympäristöä  ja  liikenneturvallisuuden huomioi - 
mista  kunnan  hallintokuntien  työssä sekä tehostamalla liikenteen valvontaa. 
Liikenneturvallisuuden parantamisen päätavoitteena  on  onnettomuuksien  

I 	 vähentäminen, onnettomuuksien seurausten  lieventäminen  ja  onnettomuus- 
riskin  pienentäminen.  

I 	 Liikenneympäristön  parantaminen kuuluu  Tielaitoksen  ja  kaupungin teknisen 
toimen toimialaan. Poliisi  ja  katsastustoimi  voivat vaikuttaa  liikennevälineen 

 turvallisuuteen  tarkastamalla  ja  ajoneuvojen kuntoa tarkkailemalla. Ihmisen  

I 
 liikennekäyttäytymiseen  ja  asenteisiin voivat kunnassa parhaiten vaikuttaa 

koulu-, sosiaali-, terveys-  ja  vapaa-ajan toimet kasvatus-  ja  tiedotus-toimin-
nallaan sekä  ehkäisemällä tapaturmia. Hallintokuntien  tulisi huomioida  lii-
kenneturvallisuusasiat  jatkuvasti jokapäiväisessä toiminnassaan. Poliisin  

I 

	

	
valvonta vaikuttaa  liikennekäyttäytymiseen.  Hyvin organisoitu työ voi vaikut- 
taa moneen eri tekijään parhaan hyödyn saamiseksi. 

Liikenneturvallisuuden  nykytilan  selvityksessä  on  kartoitettu liikenneturvalli-
suuden tila  ja  määritetty liikenneturvallisuusongelmia. Ongelmakohteiden 
lähtöaineisto  on  saatu koululaisille  ja  heidän vanhemmilleen sekä  asukas

-yhdistyksille suunnatusta  kyselystä. Muu aineisto  on  kerätty kaupungin,  Tie- 
laitoksen  ja  poliisin tilastoista  ja  rekistereistä.  Paikallisiin olosuhteisiin  on  tu

-tustuttu maastokäynnein. Nykytilanneselvitys  antaa lähtökohdat  liikennetur-
vallisuustyön tavoitteille  ja  päämäärille  sekä  toimenpidetarkasteluille.  

Laadittu  liikenneturvallisuussuunnitelma  koskee  koko  Savonlinnan kaupun-
gin aluetta. Suunnitelma sisältää liikenneturvallisuutta parantavat toimenpi-
teet sekä niiden  kiireellisyysluokituksen.  Yhtenä suunnitelman tärkeänä osa-
na  on  kaupungin  liikenneturvallisuustyön  kehittäminen, josta  on  vastuussa 
perustettava  liikenneturvallisuustyöryhmä.  Ryhmällä  on  vastuu  liikennetur-
vallisuustyön kehittämsestä  sekä seurannasta.  

HALUNTOKUNTAJ  TOIMINTA 
ASIAT,  JOIHIN 
VAIKUTETAAN 	KOHDE 	TAVOITE  

TOIMINTA-ALUE 

MMPIKAYTÖI 
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L 	
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Kuva  1.  Liikenneturvallisuustyön  kenttä 
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2.  NYKYTILA  

2.1  Suunnittelutilanne  

Savonlinnaan  on  laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna  1984.  Kau-
pungin keskustan katujakson Savontie-Tulliportinkatu-Olavinkatu fTottinkatu 
kasvavaa liikenneongelmaa  on  pyritty ratkaisemaan suunnittelemalla nykyi-
selle yhteydelle rinnakkaisväylä. Valtatien  14  tarkistettu yleissuunnitelma 
valmistui vuonna  1990  ja sen  pohjalta laadittu tiesuunnitelma vuonna  1993. 

 Viimeisin valtatietä  14  koskeva suunnitelma  0-vaihtoehdon vaikutusselvitys 
valmistui vuonna  2000.  

Savonlinnan keskustan osayleiskaava vahvistettiin vuonna  1997  ja  vastaa-
vat asemakaavat vahvistettiin vuonna  1995 

2.2  Maankäyttö  

Savonlinnan kaupunki sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa Itä-Suomen lää-
nissä. Naapurikuntia ovat Sulkava, Rantasalmi, Kangaslampi, Enonkoski, 
Kerimäki  ja  Punkaharju. Savonlinnassa oli vuoden  1999  lopussa  28 100 

 asukasta  ja  kaupungin maapinta-ala  on 822  km2 .  

Vuonna  1998  Savonlinnan kaupungissa oli työpaikkoja  10 900,  joista palve- 
lualoilla  37  %,  teollisuudessa  18  %,  kaupan, majoituksen  ja  ravitsemuksen 
aloilla  15  %,  rahoituksen, vakuutuksen yms. aloilla  11  %  ja  muilla aloilla  19  

Kaupungissa  on 13  peruskoulua  ja  lisäksi erityiskoulu, normaalikoulu  ja  kol-
me lukiota. Oppilaita  on  yhteensä noin  3000. 

2.3  Liikenneympäristö  

Tie-  ja katuverkko  

Savonlinnan kaupungin liikenneverkon rungon muodostavat valtatie  14  Sa-
vontie  sekä maantiet  435  Sulkavantie,  471  Enonkoskentie  ja  468  Juvolantie. 
Päätieverkkoa  täydentävät maantiet  4401  Särkilahti-Lohikoski,  4711 Si

-manala-Juvola  ja  lukuisat paikallistiet sekä kaupungin kadut  ja yksityistie
-verkko. 

Vuoden  1999  alussa kaupungin alueella oli yleisiä teitä noin  217 km,  joista 
valtatien  14  osuus oli  27 km,  maanteiden  91 km  ja paikallisteiden  99 km. 

 Valtatie  14  kulkee kaupungin keskustan läpi  ja  hallinnollisesti  tie on  ka-
tuosuutta  noin  3  km:n pituudella. Kevyen liikenteen väyliä kaupungin alueen 
yleisten teiden varsilla oli noin  14 km.  

Kaupungin katuverkon pituus  on  noin  154 km.  Kaupungin kunnossapidettä-
viä kevyen liikenteen väyliä  on  noin  41 km.  Yksityisiä teitä kaupungin alueel-
la  on  noin  620 km.  Liikenneverkko keskustan osalta  on  esitetty liitteessä  1.  
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I  
Taajama-alueella  on 50 km/h  yleisrajoitus,  muutamilla asuinalueilla  30 km/h 

I 	
ja  yhdellä teollisuusalueella  40 km/h  nopeusrajoitusalue.  Haja-asutus- 
alueella  on  pääsääntöisesti voimassa  80 km/h  yleisrajoitus.  Valtatiellä  14  ja  
maantiellä  435 on  tiekohtaiset nopeusrajoitukset,  joiden numeroarvot vaihte -

I levat  50  -  1 00 km/h  rajoituksina.  

Kaupungin alueen linja-autoliikenne  on  keskusta-alueella paikallisliikennettä 
 ja haja-asutusalueen oukkoliikennettä. Keskusta-alueella  on  nykyisin neljä  
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Kuva  2.  Savonlinnan kaupungin sijainti  

Liikennemäärät 

Tierekisterin  tietojen mukaan vuonna  1999  valtatien  14  vuorokausiliikenne
-määrät vaihtelivat tiejaksolla Rantasalmen kunnanraja - Kellarpelto  3 000-

4 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Savonlinnan keskustan kohdalla katujak-
solla Savontie-Tulliportinkatu-Olavinkatu liikennemäärät olivat  8 000-23 000 

 ajon/vrk.  Keskustan itäpuolella valtatien  14  liikennemäärät  olivat noin  7 000 
 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät tieosuuksittain keskustan osuu-

della  on  esitetty liitteessä  1.  



Kuva  3.  Ola vinkatu Plikkakoskenkadun  kohdalla  

Kuva  4  Tulliportinkatu Automiehenkadun liittymän !aheisyydessä 
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2.4  Liikenneonnettomuudet  

Onnettomuusmäärät 

Onnettomuusselvityksen lähtötietona  on  käytetty poliisin tietoon tulleita on-
nettomuuksia. Onnettomuustiedot perustuvat poliisin  RI  Kl -järjestelmään. 
Onnettomuusselvityksessä  on  käytetty hyväksi kaupungin RIKI- 
järjestelmästä keräämiä vuosittaisia onnettomuustilastoja  ja  yleisten teiden 
osalta tiepli nfl onnettomuusrekisteritietoja. 

Vuosina  1995-1 999  Savonlinnassa tapahtui  1071  poliisin tietoon tullutta on-
nettomuutta. Onnettomuuksista  260 (24  %)  tapahtui yleisillä teillä  ja  811(76 

 %)  kaupungin kaduilla  ja yksityisteillä.  

Viiden vuoden aikana sattui  10  kuolemaan johtanutta onnettomuutta  (1  % 
 kaikista onnettomuuksista)  ja  204  loukkaantumiseen johtanutta onnetto-

muutta  (19  %  kaikista onnettomuuksista).  

250 

200 	 -  

1:11T._
I 	___  

1995 	1996 	1997 	1998 	1999  

• Omaisuushinkoon  johtaneet  •  Loukkaantumiseen johtaneet  •  Kuolemaan johtaneet  

Kuva  5. Liikenneonnettomuusmärät vakavuusasteittain  vuosina  1995-1999 

Tarn 	Halryi 	Maalis 	Huu, 	Touk 	Kesä 	Heuuä 	Elo 	Ss 	Ltha 	Marras 	Joulu  

• Omaisuusahinkoon  johtaneet  •  Loukkaantumiseen johtaneet  •  Kuolemaan johtaneet  

Kuva  6.  Liikenneonnettomuudet eri kuukausina vuosina  1995-1999 
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250 

200 	 - 	_______  

Maanantai 	Tiistai 	Keskiviikko 	Torstai 	Perjantai 	Lauantai 	Sunnuntai  

U Omaisuusvahinkoihin  johtaneet  U  Loukkaantumiseen johtaneet  U  Kuolemaan johtaneet  

Kuva  7. Lllkenneonnettomuudet  eri  viikonpaivinä  vuosina  1995-1999 

Onnettomuusluokat 

Yleisimmät onnettomuustyypit  Savonlinnassa ovat olleet yksittäisonnetto-
muus  (23 %), peräänajo-onnettomuus  (14  %)  ja  risteämisonnettomuus  (12 
%). Peräänajo-  ja  risteämisonnettomuuksia  tapahtuu runsaasti katuverkolla. 
Jalankulkija  on  ollut osallisena  8 %  onnettomuuksista  ja  pyöräilijä  6 %  onnet-
tomuuksista. Kuolemaan  ja  loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista 
yli puolet  (52 %) on  ollut jalankulku-  ja  polkupyöräonnettomuuksia.  Onnetto-
muuksissa  on  ollut osallisina runsaasti  18-21 -vuotiaita henkilöitä  (16 %  kai-
kista osallisista)  ja  enemmän miehiä  (75 %)  kuin naisia  (25 %) (lute 5).  

Muu Eitietoa 
Eläln7% 	3% 

Jalankulkija 	 ______  
8%  

Polkupyörä 
 6% 

Mopedi -  
0% 
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 14% 

ittätnen  
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Kääntnn  men 
10%  

Kohtaaminen 	 -'Ohitus  
9% 4% 	Risteäminen 

12%  

Kuva  8. Liikenneonnettomuustyyppijakauma  vuosina  1995- 1999 
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Olosuhteet onnettomuustilanteisa 

Onnettomuustilanteissa  sää  oli useimmiten pilvipoutainen  tai  kirkas  ja  valoi-
sa sekä tienpinta kuiva. Kaikista onnettomuuksista  13 %  tapahtui sateella  ja 

 18 %  pimeän  tai  hämärän aikana.  Tien pinta  oli  38 %:ssa onnettomuustapa-
uksista  jäinen, luminen  tai sohjoinen. 
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Kuva  9.  Tieolosuhteet onnettomuustilanteissa  

Vertailu muihin kuntiin 

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kehitys Savonlinnassa  ja 
 vertailu muutamaan kuntaan  ja koko  maahan  on  esitetty kuvassa  10. 

 Asukaslukuun suhteutettuna Savonlinnan henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrä  on  ollut viime vuosina hieman suurempi kuin  koko  maassa keskimää-
ri  n. 
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Kuva  10.  HenkilÖvahinko-onnettomuuksien kehitys Savonlinnassa  ja vertai-
lukunnissa  vuosina  1989-1999  (Lähde: Tilastokeskus)  

2.5  Kyselyt  

Kyselyillä  hankitaan tietoa tienkäyttäjien vaarallisiksi kokemista kohteista 
sekä ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteistä. Kyselyissä 
tulee esille kohteita, jotka eivät tule poliisin onnettomuustilastoihin, mutta 
tienkäyttäjät kokevat ne silti vaarallisiksi. 

Kyselyt suunnattiin koululaisille  ja  ala-asteen oppilaiden vanhemmille sekä 
asukasyhdistyksille  ja kylätoimikunnille.  Koululaiset ovat riski ryhmä liiken-
teessä. Heidän kauttaan saadaan tietoa erityisesti kevyen liikenteen turvat-
tomista kohteista. Koululaisten vanhemmat tuovat esille myös koulukuijetuk-
sissa ilmenneitä liikenneturvallisuusongelmia.  Asukas-yhdistyksiltä saadaan 
tietoa erityisesti oman asuinalueen ongelmakohteista.  

2.5.1  Koululaiskysely 

Kyselyillä  hankittiin tietoa koululaisten vaarallisiksi kokemista liikenneverkon 
 ja  —ympäristön kohteista, erityisesti koulureittien ongelmakohteista. Kyselyn 

kohderyhmiksi valittiin kaikki Savonlinnan koulut (ala -asteet, yläasteet,  luki-
ot).  Ala-asteella kysely kohdistettiin pääasiassa  3-4  luokan oppilaille. Suu-
rimmissa kouluissa kysely lähetettiin myös  2.  luokan oppilaille. Yläasteella 
kohderyhmänä olivat  8-  luokan oppilaat. Lukioista tavoitteena oli saada  vas-
taajiksi 30-40 oppilasta/lukio. 

Kysely lähetettiin  14  ala-asteen kouluun  ja  kuudessa koulussa kysely jaettiin 
kanden luokan oppilaille. Vastauksia saatiin  9  koulusta  ja  14  eri luokalta. 
Vastauksen antaneissa luokissa  on  noin  270  oppilasta. Savonlinnan ala- 
asteilla  on  yhteensä noin  1850  oppilasta. 

I 
I  
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Yläasteen kolmelle koululle lähetettiin kysely  ja kohderyhmäksi  valittiin kaksi 
 8.  luokkaa/koulu.  Vastauksia saatiin kandesta koulusta  ja  kolmelta eri luokal-

ta. Oppilaita vastanneissa kolmessa luokassa oli yhteensä  67.  Savonlinnan 
yläasteilla  on  noin  1 000  oppilasta. 

Kolmesta lukiosta kandesta saatiin vastauksia yhteensä  29  kpl. 

Kulkutapa koulumatkoilla 

Lomakkeelta  kysyttiin luokan oppilaiden käyttämää kulkutapaa koulumatkoil-
laan. Syksyllä  ja  keväällä ala-asteen oppilaista  40  %  kulkee koulumatkansa 
jalkaisin  ja  26  %  polkupyörällä. Koulukuljetuksessa  on 20  %  oppilaista  ja 

 bussia käyttää  11  %.  Talvella jalkaisin kulkevia  on 60  %  oppilaista  ja  polku-
pyörän käyttö  on  hyvin vähäistä. 

Syksyllä  ja  keväällä yläasteen  ja  lukion oppilaista  35  %  kulkee koulumatkan
-sa  linja-autolla  ja  talvella noin puolet käyttää linja-autoa. Polkupyörää käyt-

tää koulumatkoillaan syksyllä  ja  keväällä noin kolmasosa oppilaista. Talvella 
polkupyörää ei juuri käytetä vaan koulumatkat tehdään jalkaisin. 

jalan 

 präIlä 

 hen  kl  läautoss  a 

buss  illa 

 kou  luku  ljetuksessa 

 muu  • 	_________ kelyssä:  12  luokkaa,  2 7  oppilasta  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

• s4syIlä  ja  keväällä 	talvella  

Kuva  11. Ala-asteen oppilaiden käyttämä  kulkutapa koulumatkoilla 
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jalan 

 prällä 

 m  opolla 

henkilöautos sa(ky1 issä) 

henkilöautolla 
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 kouluku Ij  etu ks  es  sa 

 muu  elysä  noin  200oppilasta  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

U  syksyllä  ja  keväällä  • tahlla  

Kuva  12.  Yläasteen  ja  lukion oppilaiden käyttämä kulkutapa koulumatkoilla 

Turvavälineiden  käyttö 

Kyselyssä  tiedusteltlin  oppilaiden  pyöräilykypärän, heijastimien  ja  turvavyön 
 käyttöä. Sekä ala-asteen, yläasteen että lukion oppilaista lähes kaikki käyt-

tävät  turvavyötä  autossa  matkustaessaan.  Sen  sijaan  heijastimen  käyttö  on 
 vähäisempää  ja  erityisesti yläasteen  ja  lukion oppilaiden keskuudessa.  Ala- 

asteen oppilaista kaksi kolmasosaa käyttää  pyöräilykypärää pyöräillessään,  
mutta yläasteen  ja  lukion oppilaista  vain 5  %.  Heijastinta käyttää ala-asteen 
oppilaista  73  %,  mutta yläasteen  ja  lukion oppilaista  vain 44  %. 

turvav 

heijastin 

präi lykypärä  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

•  käyttää  •  ei käytä  

Kuva  13. Ala-asteen oppilaiden turvavälineiden käyttö 
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1 	 _____ 	______  

I __________ ___________ _______ 

turvavyö  

heijas  tin  

I 
	pyöräiIykyärä  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

D  käyttää  J  ei käytä  

Kuva  14.  Yläasteen  ja  lukion oppilaiden  turja  välineiden käyttö  

I Oppilaiden vastauksia liikenteeseen liittyviin kysymyksiin  

I 	 Oppilailta kysyttiin, millaisia liikenteeseen liittyviä asioita  he  pelkäävät liik- 
kuessaan.  Ala-asteen oppilaat pelkäävät  mm.  autojen kovia nopeuksia, ohi-
tustilanteita, pyöräilyä ajotien reunassa, liukkailla keleillä teiden ylitystä sekä  

I 	
hämärällä  ja  pimeällä liikkumista. 

Yläasteen  ja  lukion oppilaat ilmoittivat pelkäävänsä hurjastelijoita  ja kaahaa-
jia,  raskasta liikennettä ohitustilanteissa, punaisia päin ajavia, risteystilantei - 

I 

	

	
ta,  pyöräilyä autoväylällä, suojatien ytitystä ilman valoja  ja  huonoja näky- 
vyyksiä. 

Lisäksi kysyttiin,  millä  keinoilla  ja  toimenpiteillä koulun oppilaiden liikenne- 
turvallisuus voisi parantua.  Ala -asteen oppilaiden vastauksina saatiin  mm.  

- asennekasvatusta  koulun  ulkopuoliseltakin  taholta  esim. kypärän/hei-
jastimien  käyttöä voisi lisätä. Joku tempaus, jossa lapsi saisi autossa 
pimeällä ollessa  ari  itse nähdä, miten huonosti ajaja näkee ihmisen, joka 
kulkee ilman heijastinta  

-  valistus  - asennekasvatus,  tietoa lisää  liikennesäännöistä,  mukaan eri 
tahot: vanhemmat  /  poliisi  /  koulu: sovittava jokaisen vuoden  työjärjes-
tykseen esim.  2-5 h  valistusta  

-  tehokas  liikennevalistus  ja  oikea asennoituminen liikenteeseen 
 -  esimerkki, jonka aikuiset antavat  

-  ko vemmat  ran gaistukset liikennesääntöjen rikkojille,  valvontaa enemmän 
 -  alhaisemmat  nopeusrajoitukset 

- kevyenliikenteen piennar  pyöräilijöille ehdottomasti tarpeen  
-  liikenne valot,  risteyksiin  hyvä näkyvyys,  koulutakseille  selkeä tietty  kään-

tymisalue 
-  pienten katujen  auraus  paremmaksi  (nopeammaksi)  talvella  
-  suoja teiden  uudelleenmaalaus 

I 
I  
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Yläasteen  ja  lukion oppilaat olivat sitä mieltä, että liikenneturvallisuus voisi 
parantua seuraavilla keinoilla: 

-  nopeusrajoituksia 
-  lisä  a suojateitä  ja  liikennevaloja 
- kypäräpakko  ja  heijastimen  käyttö 
-  keskustassa tulisi olla enemmän tilaa pyöräil4öille, 
- erillinen pyörätie läpi  Ola  vinkadun 
-  ohitustie 

Oppilaat kertoivat lisäksi, että koulussa ei opeteta tuntemaan liikennemerk-
kejä.  Ala-asteella opetettiin liikennesääntöjä  ja  poliisikin kävi kertomassa 
asiasta. Eräs oppilas ilmoitti, että  on  saanut liikennevalistusta riittävästi, toi-
nen ilmoitti, ettei ole saanut minkäänlaista liikennevalistusta. Oppilaat toivoi-
vat nopeusrajoituksia  ja liikennepoliiseja  useammin eri paikkoihin sekä pyö-
rätietä aina valtatien varteen. 

Koulureittien vaarallisimmat Daikat  

Koululaiset esittivät runsaasti kohteita, jotka  he  kokivat vaarallisiksi. Koh-
teet, vaarallisuuden syy  ja  mandollinen parantamisehdotus  on  esitetty erilli-
sessä taulukossa liitteessä  6. Taulukkoon on  kerätty myös vanhemmilta se-
kä asukasyhdistyksiltä saadut tiedot vaarallisista kohteista. 

- 

!L(T 	TTTTf1  

I  __  

Kuva  15. Ala-asteen oppilaiden näkemyksiä liikenteen vaaroista 
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2.5.2  Kysely  asukasyhdistyksille  ja  kylätoimikunnille  

Kysely lähetettiin  12 asukasyhdistykselle  ja  vastauksia saatiin takaisin yh -

I 	 teensä  yhdeltä yhdistykseltä. Haapalan, Pihlajaniemen, Kellarpellon,  Kallis- 
landen  ja Nojanmaan asukasyhdistykset  vastasivat kyselyyn.  

I 	 Kyselyssä tiedusteltiin liikenneturvall isuuden kannalta ongelmallisia kohteita 
Savonlinnan keskustassa  ja  keskustan ulkopuolella sekä erityisesti kevyen 
liikenteen turvattomia paikkoja.  

I 	 Neljä asukasyhdistystä piti kevyen liikenteen turvattomuutta keskustassa 
erittäin suurena  tai  huomattavana ongelmana. Kanden asukasyhdistyksen 
mielestä erittäin suuri ongelma  on  raskas  liikenne  ja  teiden huono kunto.  

I 

	

	
Kaksi vastaajaa piti huomattavana ongelmana lisäksi teiden liukkautta, yli- 
nopeuksia  ja pysäköintiä  

I 	 Kevyen liikenteen turvattomina kohteina mainittiin 
Enonkoskeritie (mt  471)  välillä  vtl4 -Haapala, noin  5 km:  vaarallisuuden 
syynä  on  raskas  liikenne; kevyen liikenteen väylä tarvitaan  koko  välille.  

I .  Keskusta useassa kohdin.  Vaara/lisuuden  syynä  on  kevyen liikenteen 
heikko toteutus. Keskustaan tarvittaisiin suuri remontti  ja  oma väylä pyö-
räilijöille  

I . Medalassa  ja  Nojanmaassa  koulujen  risteykset  ovat vaarallisia.  Levik-
keet  riste  yksiin  ja  kevyen liikenteen väylät. 

Kyselyssä tuli myös esille, että  koko Olavinkadulla raskas  liikenne varsinkin 
kesäisin aiheuttaa liikenteen tukkoisuutta  ja  vaaratilanteita. Ohitusväylä olisi 
tarpeen helpottamaan  ja  nopeuttamaan liikennettä. Tarvittaisiin myös liiken-
nevalistuskampanjoja  mm.  päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin  ja  lehdistö 
myös kampanjoihin mukaan.  

Kuva  16  Valtatien  14 Enonkoskentien liittymän  kohdalla  
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2.6  Nykyinen koulutus-, valistus-  ja  tiedotustyö  

Liikenneturvallisuustyö mielletään kunnissa usein kuuluvaksi  vain  poliisille, 
tekniselle sektorille sekä osittain koulutoimelle. Kuitenkin kaikki kunnan  hal-
lintokunnat  voivat parantaa liikenneturvallisuutta  ja  tehdä Ilikenneturvalli-
suustyötä luontevasti muun toiminnan ohessa. Savonlinnassa liikenneturval-
lisuustyötä  on  tehty nykyisin eri hallintokuntien kautta, yhteistyö hallintokun-
tien  ja  eri sidosryhmien välillä  on  ollut vähäistä.  

2.6.1  Liikelaitosten keskus/tekninen  toimi 

Liikenneonnettomuuksien kehitystä  on  seurattu vuodesta  1978  lähtien polii-
sin tietoon tulleiden onnettomuuksien perusteella. Onnettomuusselvitysra-
portteja  on  julkaistu vuosittain. Liikelaitosten keskus  ja  tekninen virasto hoi-
tavat liikennesuunnittelu-  ja liikenneympäristötyöt  katujen osalta. Yleisten 
teiden osalta suunnittelu tehdään Kaakkois-Suomen tiepiirin  ja  kaupungin 
yhteistyönä. Yksityistieasiat kuuluvat tielautakunnalle, yksityistiekuntia  on 

 noin  220.  Liikenneturvallisuustyö  on  kohdistunut liikenneympäristön paran-
tamiseen rakenteellisin toimenpitein sekä nopeusrajoituksia asettamalla.  

2.6.2  Sosiaalitoimi 

Savonlinnassa  on  yksitoista päiväkotia. Kunnallisessa päivähoidossa  on 
 noin  1000  lasta,  joista noin  250  perhepäivähoidossa  ja  loput päiväkodissa. 

Liikenneturvallisuustyö  on  ollut päiväkotikohtaista.  Se on  sisältänyt  kampan-
joja,  erilaisia teemoja  ja  yhteistyötä poliisin kanssa.  Lasten  kanssa  on  käyty 
läpi tärkeimmät liikenneasiat  ja  on tutustuttu lähiympäristöön  ja  tuleviin kou-
lureitteihin. Yksi päiväkoti  on  mukana ensi talvikautena Lapsi liikenteessä - 
kampanjassa. 

Kaupungissa  on  kaksi vanhainkotia, joissa  on  noin  120  paikkaa. Vanhusten 
määrä  on  koko  ajan lisääntynyt. Vanhusten neuvottelukunta  on  aloittanut 
toimintansa. Toiminnassa käsitellään  mm.  suoriutumisen vaikeuksia  ja  kul-
kemisen ongelmia. 

Vammaishuollon  piirissä  on  toimintaa työkeskuksessa  ja toimintakeskukses-
sa.  Savonlinnassa  on 11  -paikkainen hoitokoti  ja  asuntola vammaisille henki-
löille. Savonlinnassa toimii vammaisneuvosto. Liikuntaesteisiä paikkoja  on 

 selvitetty erillisellä tutkimuksella.  

2.6.3  Koulutoimi 

Koulukuljetuksissa  on  noin  900  oppilasta. Noin  450  kuljetetaan takseilla  ja 
 450  linja-autoilla. 

Liikenneturvallisuustyötä  on  järjestetty opetussuunnitelman mukaan oppitun-
tien puitteissa lukuvuosittain. Tärkeimpänä luokka-asteena  on  aina ollut en-
simmäinen luokka  ja  turvallinen koulumatka. Kouluissa  on  järjestetty teema-. 
päiviä, liikennekilpailuja  ja  poliisin vierailuja.  3-4  luokasta alkaen koululaiset 
voivat kulkea pyörällä kouluun. Oppilaita  on  kehotettu käyttämään pyöräily- 
kypärää. Useimmilla kouluilla koulunkäyntiavustajat valvovat koulun pihalla 
koulukuljetusten sujumista turvallisesti. 
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I  
Koulukuljetuksia hoitavien ns. vakiotaksien  kanssa käydään läpi turvalli- 
suuskysymyksiä sopimusta tehtäessä,  mm.  autoon nousupaikat, turvavyöt 
ym. Taksinkuljettajia  on  kehotettu käyttämään turvavöitä sekä huolehtimaan 
myös oppilaiden turvavyön käytöstä.  

I 	 Kouluviraston edustaja  on  käynyt vanhempainilloissa puhumassa koulukulje- 
tuksista  ja  niihin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä. Koulutakseille  on  koros- 
tettu, että kyytien turvallisuus  on  tärkein asia  ja  vasta  sen  jälkeen tulevat ai - 

I  kataulukysymykset. Takseille  on  lähetetty kirje  mm.  ajonopeuksista.  Van-
hemmat ovat erittäin kiinnostuneita koulukyytien turvallisuudesta  ja  palautet-
ta tulee virastoon säännöllisesti.  

1 	 2.6.4  Vapaa-aikatoimi  

I 	 Vapaa-aikatoimessa  on  aikaisemmin ollut raittiussihteeri  ja  hänelle kuuluivat 
liikenneasiat.  Tällöin  on  tehty jotain liikenneturvallisuuteen liittyvää liikenne- 
kasvatusta, nykyisin sitä ei ole paljon tehty. Kansalaisopisto  on  järjestänyt 
joitakin mopokursseja.  

2.6.5  Muut sidosryhmät  

I Lääninhallitus  

I 	 Itä-Suomen läänissä toimii läänin liikenneturvallisuusryhmä  ja  kolme maa- 
kunnallista liikenneturvallisuusryhmää. Itä-Suomen läänin liikenneturvalli- 
suussuunnitelma  2000-2005 on  valmistunut keväällä  2000.  Suunnitelma  

I 

	

	
koostuu läänin liikenneturvallisuuden nykytilanteen arvioinnista sekä tavoit- 
teiden  ja  toimenpide-ehdotusten antamisesta vuosil  le 2000-2005. 

I Kaakkois-Suomen tiepiiri 

Liikenneturvallisuus  on  mukana tiepiirin kaikessa toiminnassa. Liikennetur- 
vallisuustyötä  tehdään useiden eri yhteistyötahojen kanssa. Tiepiiri tekee  lii- 

1  kenneturvallisuussuunnitelmia  yhteistyössä kuntien kanssa. 

Poliisi  

I Savonlinnan kihlakunnassa  on  liikenneopetuksessa  mukana kuusi henkilöä, 
jotka kiertävät eri kouluissa. Peruskoulun yläasteella  ja  lukiossa  on  annettu  
laillisuustietoja,  päiväkodeissa liikenneturvallisuusopetusta. Polkupyöräilijöil - l  le on  annettu opetusta liikkumisesta kevyen liikenteen väylillä.  

I 	
Lilkenneopetusta  ja  -valistusta  on  tehty myös vanhempainilloissa  ja  erilaisis- 
sa kerhoissa. Poliisilta  on  mandollista saada apua erilaisten teemojen  ja 
kampanjojen  järjestämisessä.  

I  
Liikenneturva  on  julkisoikeudellinen liikenneturvallisuustyön  keskusjärjestö.  

I  Sen  tehtävänä  on  parantaa liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisten käyt-
täytymiseen liikenteessä sekä liikennettä koskeviin arvoihin  ja  asenteisiin 

 koko  yhteiskunnassa.  

1  
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Keinoina tässä tehtävässä ovat viestintä  ja  koulutus  ja  ne kohdistuvat kaik- 
kiin tienkäyttäjiin sekä erityisesti liikennealan kysymysten parissa työskente- 
leviin  henkilöihin  ja  yhteisöihin. 	 I  
Liikenneturvallisuustyön  kehittämiseksi Liikenneturva harjoittaa  ja  tukee toi- 
mintaansa palvelevaa tutkimusta. Liikenneturvan toiminta rahoitetaan liiken- 	I  nevakuutusmaksuun sisältyvällä liikenneturvallisuusmaksulla,  jonka myön- 
tää sosiaali-  ja  terveysministeriö. Liikenneturvan toimintaa valvoo liikenne-  ja 
viestintäministeriö. 	 I  
Liikenneturvalla  on  keskustoimisto  ja  11 aluetoimistoa  sekä yksi sivutoimi - 
piste.  Liikenneturvan toiminnasta  ja  palveluista löytyy tietoa  mm. Internet- 
sivuilta osoitteesta: www.liikenneturva.fi . 

Autokoulut 	 I  
Koulutusta annetaan mopokortti-ikäisistä iäkkäisiin. Liikenneturvallisuustyötä 
tehdään opetettaessa uusia kuljettajia turvalliseen ajotapaan  ja opetettaessa 

 heille oikeita liikenneasenteita. Yhteistyötä tehdään  mm.  Liikenneturvan  ja 
 poliisin kanssa. 

Ammattiliikenne 	 I  
Joukkoliikenne  on  järjestänyt kuljettajilleen koulutusta. Joitakin kampanjoja 

 on  pidetty,  mm.  jaettu kaikille matkustajille heijastimia.  

2.7  Yhteenveto nykytilanteen  tarkasteluista 	 I  
Oheisessa taulukossa  ja  liitteessä  7 on  esitetty yhteenveto liikenneturvalli- 
suuden pahimmista ongelmakohteista. Onnettomuuksien perusteella  mu- 	 I  kaan on  otettu ne kohteet, joissa  on  tapahtunut vähintään  5  onnettomuutta  
tai  kaksi henkilövahinko-onnettomuutta. Pahimmiksi ongelmakohteiksi las- 
ketaan myös ne paikat, jotka kaksi tahoa (koululaiset, vanhemmat, asu- 	I  kasyhdistykset)  ovat ilmoittaneet vaarallisiksi.  

Li 
I 
I 
I 
I 
I  
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NYKYTtLA  

Taulukko  1.  Liikenneturvallisuuden pahimmat  ongelmakohdat  

ONGELMAKOHDE  PERUSTE  
Qide  kuvassa liitteessä  7)  _____________ ___________ ___________  ______________ 
N:o Kohde Onnettomuudet! Koululaisten Vanhempien Asukasyhd. 

heva 	/ 	kevyen ilm, 	ongelma- ilm,  ongelma- ilm,  ongelma- 
liik. onn. (kpII5  v)  kohdat kohdat kohdat 

Savonkatu-Tulliportinkatu-  
- 

22/7/2 
(^3  mainintaa) _____ ___________  

1  X  
Heikinpohjantie-Auto- 
miehenkatu _______________ ______________ _____________ _____________  

2  Vt14-Mertalan  liittymä - - --  19/7/3 X  ___________ ___________  
3  Olavinkatu-Kauppatori  19/5/4  ___________  X X 
4  Vt14-Miekkoniemen  liittymä  19/3/ 1  ____________ ___________ ___________  
5  Olavinkatu-Kirkkokatu  18/2/2 X X X 
6  Viiskulma  14/3/4  ____________ ___________ ________  
7  Olavinkatu-Verkkosaaren-  13/5/7  

katu ________________ _____________ ______________ __________  
8  Vtl  4-Enonkoskentie  18/4/0  _____________ ___________  

X  9  Olavinkatu  väli Pilkkakos-  12/7/8 
kenkatu-Savolankatu +  suo- 
jatiet katujaksolla_ 	-  
Olavinkatu-Puistokatu  

-  ____________ ______________ ____________ -  

-  

10  12/4/2  _________ ____________  
11  Olavinkatu-Pappilankatu  11/8/7  - ___________ 
12  Tulliportinkatu-Talvisalon-  11/1/1  

katu_______________________  _______________ _______________ ______________  
13  Tulliportinkatu-Olavinkatu  9/0/0  - ____________ __________  
14  Olavinkatu-Tarkastamon-  8/2/3  

katu ______________ ________________ _________ ___________  
15  Kasinon  liittymä 8/6/3  -  ___________ ___________ ____  
16  Tulliportinkatu-Erkonkatu  7/2/2  _____ _____  
17  Olavinkatu-Possenkatu  6/3/3 
18  Savontie-Heikinpohjantie-  4/2/3  

Keskussairaalantie ____________ ________ ________ _______  
19  Kyrönsalmen  silta  21/2/2 

600 metrinosuus  _________ ______ ___________ ________  
20  Enonkoskentie-Nojanmaan-  6/2/0 X 

tie ____________ 
Valtahe  14,  Sulkavantien  

____________ _____  
21  5/2/0  

liittymän kohta  ______________ _____________ ___________ ________  
22  Savonkatu-Neitsytkatu  2/1/1 X  ___________  
23  Kellarpelto, Aholandentie,  X X  

kiviveistämön mutka ______________ ____________ ___________ _________  
24  Kellarpelto, Aholandentien  X X X  

yitykset  
25  Kellarpelto: Aholandentien-  X X  

Pöllandentien risteys  _______________ ________ ____________ ___________ -  
26  Kellarpelto: Everlanden-  X X  

Raatteentien  ja  Pitkänie- 
mention risteys  ______________ -  

X 
____________ ___________  

27  Vt14-Pihlajaniementie liitty-  X X 
mä,  Laivamiehentie 
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3. LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  TAVOITTEET  

3.1  Valtakunnalliset tavoitteet 

Valtioneuvosto asetti vuonna  1997  tavoitteeksi, että liikennekuolemien mää-
rän tulee olla  alle  250  vuonna  2005.  Viime vuosien pysähtyneen turvalli-
suuskehityksen perusteella tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan entistä 
tehokkaampia keinoja. 
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Kuva  17.  Tieliikenneonnettomuuksissa  kuolleet Suomessa vuosina  1985-
1999  ja  tavoite vuodelle  2005  

Liikenneturvallisuustavoitteita määritettäessä  on  nähty, että jatkuvasti  paran
-tuvien  tulosten saavuttaminen  on  entistä vaikeampaa. Visio  on  nähtävä 

yleisten  ja  yhteisesti hyväksyttyjen arvojen ilmentymänä, ohjaavana periaat-
teena. Visiona kuvattuun tilaan pyritään välitavoitteiden kautta. 

Valtakunnalliseksi liikenneturvallisuusvisioksi  on  asetettu, että tieliiken-
nejärjestelmä  on  suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä 
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Suunnitelman tavoitteena  on  luoda edel-
lytykset liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden  2025 

 paikkeilla lähestytään  100  liikennekuoleman vuosimäärää.  

Liikenneturvallisuuden parantamistoiminnan suunnittelu keskitetään muuta-
mille alueille, joita pidetään tärkeinä nykyisen turvallisuustilanteen  ja  tulevien 
toimintaympäristön muutosten kannalta. 
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Pitkällä aikavälillä  liikenneturvallisuustyön  edellytyksiä parantavat seuraavat  
liikennepoliittiset  toimintatavat: 

Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen 
Tavoite: Tu,vallisuuden tiedostaminen liikenteeseen vaikutta  vassa 

 päätöksenteossa 
•  Liikenteen kasvun hillintä 

Tavoite: Vähentaä onnettomuuksille altistumista 
•  Teknologian  oikea hyödyntäminen 

Tavoite: Uusien tutkittujen keinojen käyttöönotto 

Lähiajan  toimenpideohjelma  sisältää seuraavat tavoitteet  ja  painopistealu-
eet: 

•  Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen  
•  Taajamien turvallisuuden parantaminen  
• Kuljettajiin  vaikuttaminen  
• Suistumis-  ja  kohtaamisonnettomuuksien  vähentäminen  ja  seurausten  

lieventäminen  

3.2 Läänikohtaiset  tavoitteet 

Itä-Suomen läänin  liikenneturvallisuussuunnitelma  2000-2005  valmistui tou-
kokuussa  2000.  Suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden  ja  toimenpiteiden 
lähtökohtana  on  ollut valtakunnallinen  "Liikenneturvallisuussuunnitelma  
1997-2000".  Myös  liikenneturvallisuusasian  neuvottelukunnan uudet paino-
tukset liikenneturvallisuustyössä  on  otettu huomioon. 

Tavoite:  

I 	 Kuolleiden  ja  loukkaantuneiden lukumäärän selkeä vähentäminen valta- 
kunnan tavoitteiden mukaisesti, mikä  on  arviolta  alle  35  kuollutta  ja alle 

 500  loukkaantunutta vuoteen  2005  mennessä.  

Pitkällä aikavälillä Itä-Suomen läänissä  yleistavoitteita  ovat: 
Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen 
Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen 
Tienkâyttäjien vuorovaikutuksen parantaminen 
Huumaavien  aineiden vaikutuksen alaisena ajamisen ehkäiseminen 
Suistumis-  ja kohtaamisonnettomuuksien  vähentäminen  ja  niiden seura-
usten lieventäminen 
Turva vâlineiden  ja  —varusteiden käytön edistäminen 
Paikallisten liikenneongelmien vähentäminen 

Näistä tärkeimmiksi  painopisteiksi  on  valittu:  
liikenneturvailisuuden  arvostuksen lisääminen 
taajamien lllkennetuivallisuuden parantaminen 
suistumis-  ja kohtaamisonnettomuuksien  vähentäminen  ja  niiden seura-
usten lieventäminen 

sekä omana  painopistealueena  
vanhusten  ja liikuntarajoitteisten  huomioon ottaminen väylien hoidossa 

I 
I 
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3.3  Savonlinnan liikenneturvallisuustyön tavoitteet  ja  painopistealueet  

Savonlinnan  Ii  ikennetu rvallisuustyölle  esitetään seuraavat yleiset tavoitteet 
 ja painopistealueet:  

Yleiset tavoitteet 
kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä 
turvallisen liikenteen arvostaminen 
tienkäyttäjien vuorovaikutuksen parantaminen 
onnettomuuksien seurausten lieventäminen 

Painopistealue 
kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 

Lisäksi hallintokunnittain  ja  eri sidosryhmien toimesta asetetaan yksitylskoh-
taisempia tavoitteita. Esille  on  tullut  mm.  seuraavia tavoitteita: 

elin piirin turvallinen laajentaminen  ja  selviytyminen yksinkertaisissa lii-
kennetilanteissa (päiväkodit) 
luodaan edellytyksiä  ja  valmiuksia turvalliseen  ja  vastuuntuntoiseen liik-
kumiseen (koulutoimi) 
liikenneväylien  hoito-  ja  kunnossa pitotason nostaminen sekä tiedotuk-
sen parantaminen (tekninen toimi) 
vuorovaikutuksen  ja  riskien hallinta liikenteessä (autokoulu) 
joukkoliikenteen matka tutvalliseksi (linja-autoliikenne) 
turvallinen liikkuminen  ja  valvonnan kohdentaminen (poliisi)  

Kuva  18  Olavinkatu,  Kauppatorin liittymä 

I 
I 
I 

II 

I  
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4.  LIIKENNETURVALLISUUDEN 
PARANTAMISTOIMENPITEET  

4.1  Lähtökohdat 

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa maankäytön suunnittelun avulla, ke-
hittämällä liikenneverkkoa, kehittämällä liikennejärjestelyjä liikenneteknisin 
keinoin sekä tehostamalla koulutusta, valistusta, tiedotusta  ja  liikenteen val-
vontaa. Liikennejärjestelyjä voidaan parantaa verkollisilla  tai  yksittäisillä  pa-
rantamistoimenpiteillä. 

Liikenneväylät  ja liittymät mitoitetaan  ympäristöön sopiviksi  ja  sitä kuvaavik
-si,  jolloin estetään yksittäisten liikennejärjestelmistään poikkeavien kohtei-

den aiheuttamien virhetoimintojen syntyminen. Yksittäiset kohteet tulisi pa-
rannettaessa liittää aina laajempaan liikennejärjestelyyn, jotta tienkäyttäjä 
hahmottaa liikenneympäristöä  ja  valitsee oikean käyttäytymistavan vallitse-
van liikennetilanteen mukaan.  

4.2  Maankäyttö  ja  tieverkko 

Maankäytön suunnittelulla  ja toteutuksella  ratkaistaan pitkälti liikennetarpeet 
 ja liikenneturvallisuus.  Uusien liikenneväylien rakentamisella voidaan vaikut-

taa liikennemuotojen jakautumiseen. Eriasteinen kaavoitus  ja liikennesuun-
nittelu  tulee aina tehdä samanaikaisesti. 

' 	 Maankäytön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida moottoriajoneuvo- 
liikenteen  ja  kevyen liikenteen risteämiset päivittäisillä matkoilla. Myös  pit-
kämatkaisen  liikenteen  ja lyhytmatkaisen  paikallisliikenteen sekoittumiskoh- 

I 
 dat  huomioidaan. Paljon liikennettä synnyttävien kohteiden, kuten päiväko-

tien, koulujen, työpaikka-alueiden  ja  palveluiden huolellisella sijoittamisella 
saadaan aikaan edellytykset turvallisille liikennejärjestelyille. 

' 	 Haja-asutusalueiden  rakentamisen suunnittelussa  ja  toteutuksessa otetaan 
huomioon liikenneturvallisuus.  

I 	 Merkittävimpiä yleisten teiden toimenpiteitä Savonlinnassa  on  tulevaisuu- 
dessa ohikulkutiehen liittyvät liikenneratkaisut. Savonlinnassa valtatien  14 
läpikulkuliikenne  kulkee keskustan katuverkon kautta. Tämän tieverkollisen  

I  puutteen korjaamiseksi  on  tehty suunnitelmia useita vuosikymmeniä. Kaikki-
en tutkittujen ohikulkuvaihtoehtojen yhteisenä tavoitteena  on  ollut saada ny-
kyiselle yhteydelle rinnakkaisväylä, jonka avulla pääkatujen liikennekuormi - 

I  tusta  ja sen  aiheuttamia haittoja kaupungin keskustalle voitaisiin vähentää. 
Suunnitelmien toteutuessa useat läpikulkuli ikenteestä aiheutuvat keskustan 
ongelmat poistuvat.  

1 	 Alueiden  ja katuverkon jäsennöintiä  esitetään edelleen kehitettäväksi. Ta- 
voitteena  on  toisaalta keskustan  ja  asuntoalueiden rauhoittaminen  ja  toisaal-
ta liikenteen sujuvuuden turvaaminen  pää-  ja kokoojakaduilla.  Kevyen liiken- 

' 

	

	 teen  verkkoa  on  tarpeen edelleen kehittää rakentamalla uusia kevyen liiken- 
teen väyliä.  

I  
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4.3  Liikennejärjestelyjen parantamistoimenpiteet  

4.3.1  Keskusta  

Tulliportinkatu/Heikinpohjantie/Automiehenkatu  I iittymä on oil  ut  onnetto-
muuksien kannalta keskustan vaarallisin liittymä. Ensimmäisessä vaiheessa 
liittymän liikenteen ohjausta esitetään parannettavaksi rakentamalla porttaa

-Ii  ja  tekemällä tiemerkinnät kestomerkintöinä. Myöhemmin liittymä esitetään 
muutettavaksi kiertoliittymäksi. 
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Kuva  19.  Periaatekuva Tulliportinkadun kiertoliittymastä  

Keskustassa Olavinkatu/Pilkkakoskenkatu suojatielle esitetään rakennetta-
vaksi suojatiesaareke, jolloin nykyistä suojatietä  on  siirrettävä. Olavinkadun 
suojatiesaareketta kaupungintalon kohdalla levennetään. Olavinkadulta välil-
tä kaupungintalo-pitkäsilta puuttuu erillinen kevyen liikenteen väylä.  Sen  to-
teuttamismandollisuuksia  esitetään tarkemmin tutkittavaksi. Heikinpohjassa 
Kuninkaankartanonkadun suojatie koulun kohdalla korotetaan. Haislandessa 
viljasiilonkujan kevyen liikenteen järjestelyt esitetään rakennettavaksi tehty-
jen suunnitelmien mukaisesti.  

4.3.2  Muut alueet 

Nopeusrajoitusten alentamista tuetaan fyysisillä liikennejärjestelyillä,  mm-
korotetuilla suojateillä  ja  kevyen liikenteen keskisaarekkeilla. Moinsalmen-
tiellä  on  vilkas  liikenne  ja  lukuisia suojateitä ilman keskisaarekkeita. Katu- 
jaksolla välillä Viuhonmäentie-Järvenpääntie viiteen kohtaan esitetään ra-
kennettavaksi suojatiesaarekkeet. 
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I  
Myös Järvenpääntien liittymään rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa  

I  suojatiesaareke,  myöhemmässä vaiheessa tähän kohtaan esitetään raken-
nettavaksi alikulkukäytävä. Tiepiirin suunnitelmissa  on  rakentaa Moinsal-
mentien  (pt 15197)  varteen kevyen liikenteen väylä  8  km:n matkalla. 

Kellarpeltoon Aholandentielle  rakennetaan kymmeneen tien ylityskohtaan 
suojatiesaarekkeet. Aholandentielle Koulutien kohdalle rakennetaan uusi 
suojatie. Everlandentielle Raatteentien liittymään sekä Pihlajaniemeen Pihla-
janiementielle koulun lähiympäristöön  ja Kuusniementielle  rakennetaan  ko-
rotetut suojatiet. Nojanmaantien suojateiden  paikat tarkistetaan  ja  nykyisiä 
Simasalonkadun suojatiekorotuksia parannetaan. Nätkin alueella Koivuka

-dun liittymän suojatie  ja Kaartilantie/Inkiläntie suojatie  rakennetaan korotet
-tuna. Inkilänkadulle  ja Kaartilantielle  esitetään rakennettavaksi suojatiesaa-

rekkeita.  

Kuva  20.  Kuninkaankartanonkadun suojatie  koulun kohdalla korotetaan  

4.3.3  Kaupungin kevyen liikenteen väylien rakentamiskohteet 

Kaupunki  on  valmistellut erillisen kevyen liikenteen väylien rakentamisen  to-
teuttamisohjelman (lute 11).  Kolmen seuraavan vuoden aikana väyliä raken-
netaan usealle eri alueelle keskustassa  ja lähialueilla  yhteensä  5,5  km:n pi-
tuudelta. Suunnitelmissa  on  kevyen liikenteen väylien rakentamista  27 km. 

4.3.4  Yleiset tiet 

Tiepiirin toteuttamisohjelmissa  on  esitetty valtatielle  14 parantamistoimenpi
-teitä välille Parkumäki-Kallislahti  ja Kallislahti-Aholahti. Toimenpiteinä  on 

 suuntauksen parantamista, ohituskaistojen rakentamista, liittymien paranta-
mista  ja yksityistiejärjestelyjä.  Valtatie  14  ja  Mt 435 (Sulkavantie)  liittymään 
esitetään korotettua kanavoi ntia. 
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Kuva  21.  Valtatie  14  / Sulkavantie  liittymään  on  suunniteltu korotettu  kana-
vointi  

Valtatien  14  useisiin liittymiin esitetään parannustoimenpiteitä. Ensolan koh 
dalle Pullinlandentien liittymään rakennetaan korotettu kanavointi  ja alikul-
kukäytävä. Laivamiehentien  liittymä siirretään  ja kanavoidaan.  Keskustan 
itäpuolella Miekkoniemenkadun  ja Nojanmaantien liittymiin  esitetään raken-
nettavaksi uudet  al kulkukäytävät. 

Mt 471 Enonkoskentiellä  parannetaan  Pt 15379  (Haapalan) liittymä  ja Nuot-
taniemensalmen  siltaa korjataan. Kevyen liikenteen väylä esitetään raken 
nettavaksi Enonkoskentien varteen välille Nojanmaa-Haapala.  

4.4  Nopeusrajoitusjärjestelmä  

Taajamissa liikkuu paljon autoja, jalankulkijoita  ja  pyöräilijöitä usein hyvin 
monimutkaisessa liikenneympäristössä. Taajamien liikenneturvallisuus-
ongelma koskee erityisesti jalankulkua  ja  pyöräilyä. Kevyen liikenteen  ja  au-
toliikenteen välisistä henkilövahinko-onnettomuuksiSta noin  80-90 %  tapah-
tuu taajamissa. Autojen ajonopeudet ovat ratkaisevia jalankulun  ja  pyöräilyn 
turvallisuuden kannalta. Onnettomuudessa jalankulkijan kuolemanriski kas-
vaa noin kandeksankertaiseksi, kun törmäysnopeus nousee  30 km:stä 50 
km:iin  tunnissa. Nopeudella  30 km/h jalankulkijan kuoternanriski on vain  vä-
hän yli kymmenen prosenttia  50 km/h nopeuteen  verrattuna. Tutkimusten 
mukaan nopeuksien aleneminen keskimäärin  1 km/h taajamaolosuhteissa 

 vähentää onnettomuuksien määrää  2-4 %. 

Nopeusrajoituksilla vähennetäån  liikenneonnettomuuksien määrää  ja onnet-
tomuusriskiä, lievennetään  onnettomuuksien seuraamuksia, parannetaan 
riskialttiiden tienkäyttäjäryhmien turvallisuutta sekä vähennetään liikenteen 
ympäristöhaittoja, kuten melua  ja  päästöjä. 
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Kuoleman todennäköisyys  
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Kuva  22. Ajonopeuden  vaikutus jalankulkijan kuoleman todennäköisyyteen 
(Pasanen) 

Savonlinnan nopeusrajoitusjärjestelmä  on  suunniteltu uusimpien nopeusra-
joitusten suunnitteluohjeiden mukaisesti (Julkaisu: Taajamien nopeusrafoi-
tusten  suunnittelu, Tiehallinto  2000. Tielaitos,  Liikenneministeriö, Ympäris-
töministeria, Suomen Kuntaliitto). 

Valtion periaatepäätöksen mukaan  

1 	 •  taajamiin kehitetaan porrastettujen nopeusrajoitusten järjestelmä, 
jossa nopeusrajoitus määritellään kevyen liikenteen määrän  ja  ympä-
ristön liikenneturvallisuustason perusteella. Erityisesti taajamien  hal- 

I  linnossa  ja  kaupallisissa keskustoissa sekä asuntoalueilla suositel-
laan  alle  50 km/h  nopeusrajoituksia, joita tuetaan ta,vittaessa raken-
teellisin keinoin. Ainoastaan kevyen liikenteen järjestelyiltään tuival- 

I 

	

	
lisilla päekaduilla  ja  —väylillä käytetään  50-60 km/h  nopeusrajoituk- 
sia.  

I 	 Savonlinnaan esitetään keskustaan sekä teollisuusalueille  ja  asuntoalueiden 
kokoojaväylille  40 km/h nopeusrajoitusta.  Asuntoalueille  ja  koulujen läheisyy-
teen esitetään  30 km/h aluenopeusrajoitusta (lute 12). 

4.5  Kunnossapitotoimenpiteet  

I 	 Kunnossapitotoimenpiteillä  tulee huolehtia, että kasvillisuus  ja lumivallit  eivät 
muodosta näkemäesteitä liittymien näkemäalueille. Teiden aurauksessa  ja 

 liukkauden torjunnassa tulee pyrkiä mandollisimman hyvään ajoitukseen.  

I Koulureittien  kunnossapitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Liikenne- 
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merkkien näkyvyys  ja tiemerkintöjen  kunto tulee tarkistaa säännöllisesti  ja 
 tehdä tarvittavat toimenpiteet riittävän ajoissa niiden hyvän havaittavuuden 

ylläpitämiseksi. Liikennevalo-opasteiden puhtauteen tulee myös kiinnittää 
huomioita. 

Yksityistieliittymien  ja katuliittymien näkemäalueiden  kunnossapitoon tulee 
kiinnittää huomiota. Yksityistieliittymien näkemäalueiden kunnossapito kuu-
luu yksityisen tien pitäjälle. Tehdyissä kyselyissä tuli esille kohteita, joissa oli 
näkyvyyden kannalta ongelmia iite  10).  Nämä ongelmakohteet tulee tarkis-
taa  ja  tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin ongelmien poistamiseksi.  

4.6  Liikenteen valvonta  

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

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

tilanteissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita  ja  valvoa ohjeiden noudattamista  

4.7  Muut toimenpiteet 

Pimeän ajan liikenneonnettomuusriski  on  suurempi kuin valoisan ajan.  Tie- 
ja katuvalaistuksella  voidaan helpottaa havainnointia pimeässä, varmistaa 
informaation välittyminen liikkujalle  ja  parantaa turvallisuutta.  Tie-  ja katuva-
laistuksen ajoitukseen ja  valaisimien kunnossapitoon tulee kiinnittää huo-
miota. Sammuneet lamput  on  korjattava pikaisesti  ja  vanha, heikkotasoinen 
valaistus uusittava.  

Kuva  23 Haapalantie (pt 15379) / F?inkiläntie  liittymää esitetään parannetta-
vaksi muuttamalla liittymä  T-liittymaksi 
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5.  KASVATUS- KOULUTUS-  JA  VALISTUSTYÖ  

I 	5.1 Liikenneturvallisuustyön organisointi 

I 	 Liikennejärjestelyiden  parantamisen rinnalla liikennekoulutus, valistus  ja  tie- 
dotus  on  tärkeä  osa  liikenneturvallisuustyötä.  Kohteena  on tienkäyttäjät, 

 suunnittelijat  ja  päättäjät.  

I Liikenneturvallisuustyön  kehittämisen tarkoituksena  on  luoda Savonlinnaan 
jatkuva liikenneturvallisuustyön suunnittelu-  ja  seurantajärjestelmä.  Liikenne- 

I 	 turvallisuustyötä  kehitetään perustettavassa liikenneturvallisuus-ryhmässä  
(kuva  24).  Kunnan hallintokunnat ovat ryhmän pääosa  ja  ryhmä kutsuu ulko- 
puolisia sidosryhmiä kokouksiin tarvittaessa. 

LIIKENNETURVAL- LISUUSTYORYHMA  
(1  edustala  jokaisesta 
hallin(okunnasta) 

SOSIAALI 	TERVEYS  EKNIN 
TYÖSUOJEL  AIKA 

HALLINTOKOHTAISET  
RYHMÄT 
(edustus hallinta- 
kunnan eri toiminta- 
sektoreilta) 

SOSIAALI 	TERVEYS 	TEKNINEN VAPAA-AIKA KOULU / TYÖSUOJELU 

/  i  \ 
( 	

4NE fNANOH- (  ASTE PAIVA  -L0  
LA,)— I  RA:URH 	I^( 

PÄIVÄ- 	'\ 

1KOULU 

TERVEYS TERVEY  SEURA 	ÄÄLLIKk  
\ KOJLJANHUK)  

?UNN 

TUS LISTEK  
II  

I  VAMMAI PUISTO  suo ,)E , Kuy  
\JELU  7'"  

-° 	rrLLo -J  
'-"  

Kuva  24, Liikenneturvallisuustyön  organisaatio  

5.2 Liikenneturvallisuustyön  kehittäminen  hallintokunnittain  

Suunnitelmaa laadittaessa liikenneturvallisuustyön kehittäminen aloitettiin 
keskustelutilaisLiudella nykytilanteen liikenneturvallisuusongelmista. Työ-
ryhmäkeskusteluissa oli mukana eri hallintokuntien edustajia sekä tiepiirin 
Liikenneturvan, poliisin, autokoulun, palokunnan  ja  liikennöitsijöiden  edusta-
jat. Hallintokuntien  ja  sidosryhmien  laatimat toimintasuunnitelmat vuodelle 

 2001 on  esitetty liitteessä  13. Hallintokuntie  liikenneturvallisuustyö  on  jatku-
vaa  ja  suunnitelmat tulee päivittää vuosittain painopistealueiden mukaisesti. 
Tavoitteiden saavuttamisessa korostuu yhteistyö muiden sidosryhmien 
kanssa  ja  hallintokuntien  kesken. 

Tekninen toimi 

Teknisellä toimella  on  tavoitteena parantaa vuorovaikutusta  ja  tiedotusta 
suunnittelun eri vaiheissa. Tavoitteena  on,  että liikenneväylien hoitotaso tur-
vataan  ja  kunnossapitotasoa  nostetaan. Tavoite koskee sekä yleisiä teitä et-
tä katuja. Onnettomuustiedot tilastoidaan  ja  kerätään vuosittain raportin 
muotoon seurantaa varten. 

YLÄ- 
ASTE 

LUKIO 
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Joukkoliikenteen  osalta tavoitteena  on  koulu-, työmatka-  ja asiointimatkojen 
 turvallisuuden sekä ajokulttuurin parantaminen. Koulupysäkkejä siirretään 

pois liikenteen yhteydestä  ja kunnossapitoa  tehostetaan. Tavoitteena  on 
 saada joukkoliikenteen matka turvalliseksi  ja  parantaa vuorovaikutuksen 

ymmärtämistä. 

Sosiaalitoimi  

Alle kouluikäisten lasten ja esikoululaisten liikenneturvallisuustyän  tavoittee-
na  on  ennaltaehkäisevä liikennevalistustyö  ja asennekasvatus.  Tavoitteena 

 on  selviäminen yksinkertaisessa liikennetilanteessa  ja  turvallinen liikkumi-
nen. 

Vanhustyössä  annetaan tietoiskuja liikenneturvallisuudesta  ja vanhustyön 
 neuvottelukunta organisoi kuntalaisfoorumitilaisuuden tietojen antamiseksi. 

Liikuntaesteisten henkilöiden liikkumista pyritään parantamaan korjaamalla 
liikkumisen kannalta vaarallisia paikkoja. Tavoitteena  on  elinympäristön tur-
valliseksi kokeminen. 

Koulutoimi 

Koululaisten liikenneturvallisuuskasvatuksen tavoitteena  on  tukea oppilaiden 
kasvua itsenäisiksi  ja vastuuntuntoisiksi tienkäyttäjiksi. Lukuvuosittain  järjes-
tetään  mm.  seuraavia teemapäiviä:  1-2  luokat, turvallinen koulumatka sekä 
asiallinen  ja  turvallinen liikkuminen taksilla/bussilla.  3-6  luokat, turvallinen 
koulumatka pyöräillen. Kohderyhmänä ovat kaikki peruskoulun  ja  lukion op-
pilaat. Koulutaksikuljetusten yleisenä tavoitteena korostetaan, että jokaisella 
kuljetusoppilaalla  on  oikeus saada turvallinen koulukuljetus. 

Autokoulu 

Autokoulussa  yhtenä tavoitteena  on  turvallisen ajotaidon ylläpito. Autokoulu 
järjestää yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa ikäautoilijoiden koulu-
tuksen. Tavoitteena  on  vuorovaikutuksen  ja  riskien hallinta liikenteessä. 

Poliisi 

Poliisin liikennekasvatustyössä kohderyhminä ovat kaikki tienkäyttäjäryhmät. 
Tavoitteena  on  koulujen  ja  päiväkotien valistustyössä lisätä turvallisuuden 
arvostamista  ja  turvallista liikkumista. Yleisenä tavoitteena  on  kevyen liiken-
teen onnettomuuksien vähentäminen. Toimenpiteinä  on  kohdennettu  valvon-
ta risteysajoon, suojateiden lähestymiseen  ja Ilikennevalojen  noudattami-
seen. 

Poliisi antaa lausuntoja tekniselle lautakunnalle liikenneturvallisuuteen vai-
kuttavista parannuskohteista. 
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6. TOIMENPIDEOHJELMA 

6.1  Ohjelman laadintaperusteet 

Liikennejärjestelyjen nykytilan  selvityksen perusteella liikenneturvallisuuden 
 parantamistol menpiteet  on  koottu  toteuttamisohjel  maan.  Toteuttamis

-ohjelmassa  (liitteet  10  ja  11) on  esitetty toimenpiteiden sisältö, ajoitus, alus-
tava kustannusarvio sekä toteutus-  ja  suunnitteluvastuu. Toimenpideohjel

-maan  on  otettu mukaan kaupungin  ja  tiepiirin ohjelmissa  ja  suunnitelmissa 
olevia hankkeita. Valtatien  14 ohikulkutiesuunnitelmaan  liittyvät toimenpiteet 
eivät ole mukana  toimenpideohjelmassa.  

6.2 Toimenpideohjelma  

Toimenpiteet  on  jaoteltu seuraaviin ryhmiin: ajoneuvoliikenteen toimenpiteet 
 ja  niihin liittyvät kevyen liikenteen toimenpiteet, kevyen liikenteen toimenpi-

teet sekä  kunnossapitotoimenpiteet. Ajoneuvolilkenteen  ja  kevyen liikenteen 
toimenpiteet  on  jaettu kolmeen  kiireellisyysluokkaan.  Toteutus määräytyy 
myöhemmin hankkeiden rahoitusmandollisuuksien  ja  muihin hankkeisiin  kyt-
keytymisen  perusteella. 

Toimenpiteistä  on  arvioitu niiden aiheuttamat kustannukset kaupungilta  ja 
 tiepiiristä  saatujen tietojen mukaisesti. Toimenpiteiden toteuttajat  on  annettu, 

mutta  tarkemmasta kustannusjaosta  on  sovittava  toimenpiteittäin.  

Ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden kustannukset ovat arviolta  9,6  Mmk, 
toisen vaiheen  20,7  Mmk  ja kolmannen  vaiheen  42,4  Mmk. Toimenpiteiden 
kokonaiskustannukset ovat noin  73  Mmk. 

Taulukko  2. Toteuttamisohjelman  alusta  vat  kustannukset (Mmk) 

__________  Kaupunki jpiiri  Yhteiset Yhteensä  
I  jakso  
(2001 -2003) 4,2 5,4 -  9,6  
Il  jakso  
(2004-2006) 2,3 12,9 5,5 20,7 
Ill  jakso  
(2007-) 13,2 25,9 3,3 42,4  

Yhteensä 	 -  19,7 44,2 8,8 72,7 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
[1 
I 
I 
I  
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7. JATKOTOIMENPITEET 

7.1  Liikenneturvallisuustyö 

Liikenneturvallisuustyö eri hallintokunnissa  on  käynnistynyt liikenneturvalli-
suussuunnitelmaa laadittaessa. Perustettavalla liikenneturvallisuusryhmällä 

 on  vastuu työn jatkumisesta  ja  seurannasta. Liikenneturvallisuusryhmän  vas
-tuuhenkilöt  tulisi nimetä vuoden  2000  loppuun mennessä  ja  ryhmän tulisi 

kokoontua toiminnan aloituskokoukseen vuoden  2001  alussa. Ryhmän ko-
koonpanoa  ja  tehtäviä tulee tarkistaa säännöllisesti. 

Hallintokuntaryhmien  tulee jatkossa huolehtia siitä, että liikenneturvallisuus-
työ  on  osa  normaalia toimintaa. Yksittäiset tapahtumat  ja kampanjat  eivät 
johda pitkäaikaisiin vaikutuksiin liikennekäyttäytymisessä.  Lasten ja nuorten 

 keskuudessa tapahtuvaan lii kenneturvallisuustyöhön tulee ottaa vanhemmat 
mukaan. Erilaisista tapahtumista, liikennejärjestelyissä tapahtuneista muu-
toksista  ja liikenneturvallisuustyön  tuloksista tulee tiedottaa aktiivisesti.  

7.2  Liikenneturvallisuuden seuranta  

Onnettomuusseuranta  perustuu poliisin tietoon tulteisiin onnettomuuksiin. 
Tiepiiri pitää onnettomuusrekisteriä yleisillä teillä tapahtuneista onnetto-
muuksista. Kaupunki huolehtii muulla tieverkolla tapahtuneiden onnetto-
muustietojen keräämisestä  ja tilastoinnista. Onnettomuustietoja  käytetään 
hyväksi kaupungin liikenneturvallisuustyön koulutuksessa, valistuksessa  ja 

 tiedottamisessa. 

Toimenpiteiden toteutumista seurataan kutsumalla seurantaryhmä  koolle 
 noin  parin  vuoden välein. Seurantaryhmässä ovat edustettuna kaupunki, 

Kaakkois-Suomen tiepiiri, Liikenneturva  ja  poliisi. Seurantaryhmä arvioi lii-
kenneturvallisuuden kehittymistä  ja liikenneturvallisuustyön  tilannetta. 

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden lisäksi  tie-  ja katuverkkoon  kohdistuvien isompien hankkei-
den toteuttamista. Tärkeää  on,  että pienten toimenpiteiden toteuttaminen 
aloitetaan välittömästi  ja liikenneturvallisuustyötä  tehdään aktiivisesti  ja  mo-
nipuolisesti eri tahoilla liikenneturvallisuustyöryhmän johdolla. Työn tulee olla 
jatkuvaa  ja  vaikutuksia seurataan liikenneturvallisuusryhmässä säännöllises-
ti. 
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LUTE 5  

LUKENNEONNETTOMUUKSIEN 
ONNETTOMUUSTYYPIT  JA  OSALLISTEN IKÄ 

Liikenneonnettomuudet  onnettom uustyypeittäin  vuosina  1995-1999  

Yksittisonnettomuus 

Kääntymisonnettomuus 

Ohitusonnettomuus 

Risteärnisonnettomuus 

Kohtaamisonnettomuus 

Peräänajo-onnettomuUs 

Mopedionnettomuus 

Polkupyöräonnettomuus 

Jalankulkijaonnettomuus 

Eläinonnettomuus 

 Muu onnettomuus 

Tieto puuttuu  

0 	 50 	100 	150 	200 	 250  

onnettomuuksia  

DYleisillä  teillä sattuneet onnettomuudet  U  Muualla sattuneet  onnettomuudeti  

Liikenneonnettomuudet iän  ja  sukupuolen mukaan  jaoteltuna 

 vuosina  1995-1999  
Osallisena olleet ajajat  ja  jalankulkijat  

120  _________  

100 -I---  - __._4Uinen -  

I  IDMies  
80  - -  

40  - ______________- --- _____ - 	 -  

2: 

10 15 20 25 30 35 65 70 75 80  

ikä  
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I 	YHTEEN  VETO:  KAIKKI VAARALLISET KOHTEET 
(koululaisten, koululaisten vanhempien  ja  kylätoimikuntien ilmoittamat)  

Paikan nimi Vaarallisuuden syy, ongelmat  Parannusehdotus  
Katu  I 	Katu  2  
KESKUSTA 	__________ ________________________________  
Keskusta 
_____________ ____________  

useimmat kävely-  ja  pyörätiet  ovat kapeita,  
joutuu  väistelemään  koko  ajan  ____________________________  

Keskusta  ____________  kevyen liikenteen heikko toteutus suuri remontti  
Monet  alueet 
______________ ____________ 

kevyen liikenteen väylät rakentamatta  
________________________________________  

suunnitelkaa  kevyen liikenteen  
väylät valmiiksi  

Olavinkatu  Viiskulma pyöräilijät ajavat  autoteillä liikennemerkkejä 
Olavinkatu  
______________  

katu melkein 
kokonaan 

paljon liikennettä, paljon kevyttä liikennettä, 
monta eri kaistaa  

ohitustie  
___________________________ 

Olavinkatu 
______________  

Pikkukirkon 
 kohta  

pyöräilijät joutuvat ajamaan tiellä  
________________________________________  

levennetään kävelytietä  Pikku-
kirkolle päin  

Olavinkatu 
______________  

Pikkukirkon 
 kohta  

kevyen liikenteen  ohjautuminen ajoväylälle 
________________________________________ _____________________________ 

Olavinkatu Kalmarinkatu  mutkan  takaa ei näe autoja  hidasteita 
Olavinkatu Kalmarinkatu  autoilijoita ei näe kirkon kulmasta  puskat  pois  
Olavinkatu Auvisenrinne Olavinkatu  vilkas,  paljon autoja oma  pyörätie 
Olavinkatu Auvisenrinne pyärätie ajoradan  puolella,  suojatie  mäessä  pyörätie  jalkakäytävälle  
Olavinkatu Auvisenrinne  andas, ei pyörätietä  pyörätie 
Olavinkatu Auvisenrinne  tie on  kapea  pyörätie 
Olavinkatu  
_____________ 

rinne 
___________ 

ei ole  pyärätietä,  joutuu  pyöräilemään  ah-  
taasti  autojen seassa 

leventää jalkakäytävää, että  
siinä oli mandollista  pyöräillä 

Olavinkatu  
_____________ 

Tori- 
McDonalds 

paljon pyöriä  ja  autoja 
______________________________________  

Seurahuoneen edessä olevalle  
kadulle  pyörätie 

Olavinkatu  
_____________ 

Kauppatori 
____________ 

viikonloppuisin paljon nuoria tiellä 
______________________________________  

enemmän poliiseja valvomaan  
nuorten  käyttäytymistä  

Olavinkatu  Kauppatori  kaistamerkkien epäselvyys ___________________________ 
Olavinkatu  
_____________ 

Kauppatori  
____________ 

autonkuijettajat  ajavat päin punaista 
______________________________________  

ruuhka-aikoina  liikennepoliisi 
ohjaamaan liikennettä  

Oiavinkatu 

________________ 

McDonaldsin 
 kohta 

_____________ 

pikku lenkki suoraan  ajettuna  satamaan, 
kaksi autoa vierekkäin, vaikeat  ryhmittymis-
kaistat _______________________________ 

Olavinkatu  
_____________ 

Pitkä silta 
____________  

oikealle kääntyvät, autoilijat ajavat päin  pu- 
 naisia valoja 

kaarisilta yli eli Asu -Hallin kul-
maita pitkän  sillan  päähän  

Tottinkatu Satamakatu  kulman  taakse ei näe polkupyörätie  ja  liikennevalot 
Vanhasilta  ____________  ajetaan  pyöriilä  pyöriä pitäisi taluttaa  
Verkkosaaren- 
katu  

suojatie ka- 
 dun  yli 

talon  takaa tulee autoja joita ei näe, kun  
tulee pyörällä kovaa  

STOP-merkki 
___________________________ 

Olavinkatu 

_____________ 

Kirkkokatu-  
Pilkkakos-  
kenkatu  

kaksi  suojatietä, vaarailisuuden  syynä  jous- 
tavan liikenteen katkaiseminen  ko.  suojatei-
den  takia  

suojateille  valo-ohjaus.  

___________________________ 
Olavinkatu  Sokos  suojatietä ylittäessä  autot eivät aina pysähdy liikennevalot  
Olavinkatu  Sokos  suojatie,  ei ole valoja liikennevalot  
Olavinkatu  Sokos  suojatiellä  autot meinaa ajaa päälle  ______________________ 
Olavinkatu Kirkkokatu  paljon liikennettä  ja  risteyksiä _____________________________ 
Olavinkatu 
_____________ 

Kirkkokatu  
____________  

autoja tulee samaan aikaan kun  jalankulkijat 
ja  pyöräilijät ylittävät kadun  ___________________________ 

Olavinkatu 
_____________ 

Kirkkokatu  
___________  

jalankulkijoiden  ja  kääntyvien  vihreät yhtä  
aikaa  __________________________ 

Olavinkatu 
_____________ 

Kirkkokatu  
___________  

vaarana ajaa punaista päin  ja  jalankulkijat 
 vaarassa  käännyttäessä 

voitaisiin asentaa erikseen 
 kääntyville  valot  

Olavinkatu 

_____________  

Kirkkokatu  

____________  

paljon liikennettä, valot vaihtuvat nopeasti, 
valo vaihtuu vihreäksi  jalankulkijoiile  ja sa-
malla  myös oikealle  kääntyville  autoille  

olisi  vaihduttava  eri aikaan 

- 
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Paikan nimi  ____________  Vaarallisuuden syy, ongelmat  Parannusehdotus 
Kirkkokatu  1  Koulun portti paljon autoilijoita  _____________________________ 
Kirkkokatu Possentor-  koululle  tulon  liittymässä,  jalankulkijat,  paljon  
______________ nien  luona liikennettä  _____________________________ 
Olavinkatu suojatiet jalankulkijat  hyppivät tielle miten sattuu liikennevalot  tai  suojatiet  pois  
Olavinkatu? Capero jalankulkijatja  pyöräilijät kapeassa tilassa pyöräilijöille oma väylä  
Olavinkatu  linja-autoasemalla suoraan  ajettaessa,  vai- 
_____________ ____________ keat ryhmittymisalueet,  paljon liikennettä  ___________________________ 
Asemaristeys  liikennevalot; vaikka kävelijöille palaa vihreä,  
_____________ ____________  autoilijat ajaa melkein päälle  ___________________________ 
Tulliportinkatu  ylitys Hyvän  vilkas  4-kaistainen  katu.  Bussipysäkkiä  lä-  liikennevalot 

olon  puodin hinnä  olevalla  suojatiellä  ei ole  liikennevalo- 
_____________  kohdalla  ja.  ___________________________ 
Tulliportinkatu Erkonkatu Citymarkettia  vastapäätä oleva risteys,  auto-  nopeudet alemmaksi  
_____________ ____________ jen  kovat nopeudet  ___________________________ 
Tulliportinkatu  ylitys,  vilkas  4-kaistainen  katu,  bussipysäkin  liikennevalot  
_____________ ____________  kohdalla  suojatiellä  ei ole  liikennevaloja ___________________________ 
Tulliportinkatu Heikinpoh- ryhmittyminen  hankalaa, sekavat valot,  kah-  liikennevalot selvemmäksi,  

jantie  det  valot, vaikeat  opasteet  paloaseman luo- toiset valot pois  
_____________ ____________ na ___________________________ 
Tulliportinkatu Heikinpoh-  Ii  ikennevalot  huonosti toimivat,  jalankulkijoil-  valojen  vaihduttava vihreiksi 
_____________ jantie  le  vaihtuvat liian harvoin ilman että pitää painaa nappia  
Heikinpohjantie liikuntahalli  tien ylitys, huono näkyvyys, autojen nopeus  suojatie 
Heikinpohjantie  Kuninkaan- keskustan puoleinen  risteyssuojatie,  vilkas  liikennevalot  
______________ kartanonkatu  liikenne, kun koululaisia tuodaan  /  haetaan  _____________________________ 
Heikinpohjantie  ylitys,  vilkas  autoliikenne koulun alku-  ja  jalankulkijoita varten  liikenneva- 
_____________ ___________  loppuaikoina  lot  
Normaalikoulu  edessä oleva kauempana  on  taxit ym. yks.  autot normaali- 
______________ ylitys koululle,  yliopistolle^muu  liikenne  _____________________________ 
Normaalikoulu parkkipaikka  taksit lähtevät liikkeelle ennen kuin oppilaat lapset pois  parkkialueelta  en- 
______________ ____________  ovat poistuneet paikalta.  nen  kuin taksit lähtevät  
Normaalikoulu parkkipaikka  liikennettä paljon, taksit lähtevät liikkeelle oppilaat pihan puolelle ennen  
______________ ____________  ennen kuin oppilaat ovat poistuneet paikalta kuin taksit lähtevät  
Kuninkaankar- suojatien  paljon liikennettä koulujen  alkamis-  ja  päät-  hidasteet 
tanonkatu  kohta, koulu  tymisajankohtina, ylinopeudet _____________________________ 
Kuninkaankar- suojatie  autot ajavat ylinopeutta (joskus)  
tanonkatu ____________ ________________________________________ _____________________________ 
Neitsytkatu Piiankatu  tien ylitys, talot estävät näkyvyyttä  STOP-merkki  
Neitsytkatu  koululta laskeutuva kevyen liikenteen väylä, pensaat pois,  hidasteet  autoille  
_____________ ___________  ei näkyvyyttä  __________________________ 
Neitsytkatu  koululta  Neitsytkadulle  laskeutuva pyörä- pensaat pois,  hidasteet  autoille  
_____________ ___________ tie/kävelytie,  ei näkyvyyttä  ___________________________ 
Piiankatu ____________  rinne jyrkkä, talvella liukas  mataloittaa  rinne  
Savontie Neitsytkatu Savontien  ylitys, autot ajavat lujaa liikennevalot 
Manun  elintar-  ei ole  liikennevaloja  liikennevalot  
vike ___________ ______________________________________ ___________________________ 
Kesport  Inter-  paljon autoja  
Sportin risteys  ____________ __________________________________________ ______________________________ 
Muurarinkatu Oikokatu Talvisalon  koulu, autoja liikennevalot  
Citymarket parkkipaikka  autot ajavat  kapeaDa  väylällä päivittäin  ja  kiertosuunta parkkipaikalle 
_____________ ___________  väärään suuntaan  ___________________________  
Citymarketin bussipysäkki lapsi kulkee jalan keskustan läpi,  viisikulman  turvallisuus säilyy,  jos  valot 
kohta risteys vaarallinen,  jos  liikennevalot eivät toimivat  
_____________ ___________  toimi  __________________________ 
Savontie Laitaatsilta- jalankulkijat  eivät näy kunnolla  ylitettäessä 
______________ Paloasema  tietä, ruuhka-aikana varsinkin  _____________________________ 
Savontie  Pihlaja-  Savontien  ylitys, autot tulevat mäen takaa liikennevalot  tai  laskea nopeutta  
______________ vedenkuja  molemmista suunnista  ja  joskus valvoa sitä  
Savontie  jäähalli, liikenne aamuisin erittäin  vilkas  merkki  varoittamassa koululai- 
______________ suojatie ________________________________________  sia  liikenteessä!  
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Paikan nimi ____________  Vaarallisuuden syy, ongelmat Parannusehdotus 
Savontie  jäähalli,  vilkas  liikenne aamulla liikennemerkki  varoittamaan 
______________ suojatie ________________________________________  mm.  koululaisia liikenteestä  
Pihiajavedentie Valintatalo suojatien  ja  bussipysäkin  samassa paikassa toisen siirtäminen  
Vt  14  Laivamiehent Laivamiehentieltä  vaikea päästä  valtatielle  risteys uusittava  
Vt  14  Laivamiehen-  vilkas  liikenne liikennevalot, autoilijoille  punai- 
_______________  tie  __________________________________________  sia  kun vihreä  jalankulkij.  
Vt  14  Pihlajanie-  heikko näkyvyys  ja  suuri liikenteen määrä  liittymän  siirtäminen  100  metriä  
_____________ mentie ______________________________________  Mikkelin suuntaan, liikennevalot  
Vt  14  Laitaatsillan- ajotie  ylittää kevyen liikenteen väylän  'ah-  eritasoratkaisu  tai  valo-ohjaus  
______________  tie  taasti'  ja  hankalasti  tai  ainakin  selvempi  merkintä  
Pihiajaniemen- Poukkusal-  kaarre, autot ajaa lujaa  
tie  mentie,  rinne  ______________________________________ ___________________________ 
Pihlajaniemen- Siwan  risteys autojen  kova  vauhti, tien yli ei pääse  
tie ____________ ______________________________________ ___________________________ 

Apajatie Onkiniemen- kuusiaita,  ei näe milloin tulee autoja  kolmiomerkki 
_____________  tie  ______________________________________ ___________________________ 

Anttolan  risteys  ____________  ihmiset risteyksessä  ja  kaaharit suojatiellä  liikennevalot  
NOJANMAA _________ ____________________  ____________________________ 
Valtatie  14  Kyrönsalmen  rakennustyömaa  
______________  silta  ________________________________________ _____________________________  
Valtatie  14  Karjalantie  välillä valot  on  rikki korjattava valot  
Miekkoniemen- alikulkusillalle  pitää kääntyä suoraan valoista  STOP-merkki 
katu  ____________  ja  silloin sattuu paljon  yhteentörmäyksiä _____________________________  
Valtatie  14  Mertala  autot ajaa liian kovaa, paljon autoja  liikennerajoitus  
Valtatie  14  Mertala  paljon autoja, auringonpaiste  _________________________  
Valtatie  14  Mertala  liikaa autoja, ajavat punaisia päin alentaa nopeuksia 
Valtatie  14  Mertalan  vilkkaasti  liikennöity  risteys, samaan aikaan valo-ohjaus turvallisemmaksi  
______________  risteys vihreä jalankulkijoille  ja  kääntyville  autoille  _____________________________  
Valtatie  14  Mertalan suojatien  ylitys  ja  Moinsalmentieltä  tulevat,  suojatien  vihreä valo  vain  jalan- 

risteys Punkaharjulle kääntyvät saavat  menoluvan  kulkijoille 
yhtä aikaa, autot kiirehtivät omaa  kääntymis- 

_____________ ____________  tä  että ehtivät  ___________________________  
Valtatie  14  Mertalan  vihreä valo palaa yhtäaikaa autoille  ja  jalan- vihreä valo eri aikaa autoille  ja  
_______________  risteys kulkijoille jalankulkijoille 
Valtatie  14  Moinsalmen-  valtatie  14,  kääntyvät autot ajaa samaan tunneli, valot  ajastaajärke- 

tie  aikaan kun jalankulkijoille  on  vihreä valo  vämmäksi,  risteykseen  leven- 
______________ ____________ ________________________________________  nys  kääntyville  autoille  
Mertala  Neste  ja  sekava  tuplaristeys  alentaa nopeuksia  
_____________ Vali ntatalo ______________________________________ ___________________________ 
Mertajärventie  Nesteen,  pyörätie  jatkuu  pihaliittymän  yli,  osa  oikaisee  koroke suojatiehen,  autoille 

Valintatalon kaupan, huoltoaseman pihan kautta,  katsas- Mertalantielle kääntymiskaista  
risteys/ pihat  tusasema,  paljon  kääntyviä  autoja risteys- 

_____________  ____________  alueella sekä  rekkoja ___________________________ 

Mertajärventie  Valintatalon  I  yhtä aikaa huomioitava monta suuntaa,  kau- puhelinkoppi  ja  postilaatikko  
huoltamon  pan  ja  huoltoaseman piha,  puhelinkoppi  ja  toiseen paikkaan, talvella ei 
risteys postilaatikko haittaavat näkyvyyttä  Mertajär- lumipenkkoja  risteyksen  alueel- 

ventiellä.  Autoilijat ajavat melko  huoletto-  le.  Ehdotus: Liikenne  kauppoi- 
masti  ko.  alueella.  hin ja  huoltamolle Savonlinna - 

Punkaharjutieltä  ja  Moinsal- 
______________ ____________ ________________________________________ mentieltä  pihoille liikenne pois 
Valtatie  14  Mertala? alikulkusilta,  näkyvyys huono  __________________________  
Valtatie  14  Mertala? alikulkutunnelin  ja  pyörät. risteys, huono  alikulkutunneli  jatkuisi  pyörätien 
_____________ ___________  näkyvyys ali  
Mertalan  koulu koulu pyöräteiden risteys, ei näe  kulman  taakse poistaa puut  kulmauksesta 
Mertala  ja  No-  koulu  risteykset  vaarallisia  levikkeet risteyksiin  ja  kevyen  
janmaa ____________ ______________________________________  liikenteen väylät 
Valtatie  14  Lähteelän  vilkas  liikenne, nopeus  100 km/h  alikulkutunneli 
______________  suora  ______________________________________ ____________________________  
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Paikan nimi 	____________  Vaarallisuuden syy, ongelmat  Parannusehdotus  
Valtatie  14  Lähteelän  ajetaan  100 km/h,  valtatien ylitys  on  todella  alikulkutunneli, nopeusrajoituk- 
______________  suora vaarallinen  pysäkille  mentäessä  sen  alentaminen  
Enonkoskentie ____________  ylitys, autoja paljon liikennevalot  
Enonkoskentie  huono näkyvyys  pihasta, rinnepaikka,  autot  asuntoalueelle  alhaisempi  no- 
______________ ____________  ajavat kovaa  80 km/h  peusrajoitus  (60 km/h)  
Enonkoskentie Punkaharjuntieltä  noin  5 km  Haapalaan, kevyen liikenteen väylä  koko  
______________ ____________  raskas  liikenne välille  
Enonkoskentie Haapalantie  risteyksessä oikealle  kääntyvien  ohittaminen  Haapalantieltä  tuleville tarvitaan  
______________ ____________ risteysalueella  oikealle  kääntymiskaista 
Haapalantie Rinkiläntie kolmiomallinen  risteys, tullaan kolmesta muutos: yhdellä  liittymällä Rin- 
______________ ____________  suunnasta, sijaitsee  atamäessä ki läntien  suunnasta.  
Nojanmaantie Nojanmaan-  rajoitus  
______________ landentie _______________________________________ ____________________________ 
Nojanmaantie  tien ylitys  suojatie  puuttuu  bussipysäkille,  vilkas  liiken- suojatie 
______________ ____________  ne  
Nojanmaantie  ylitys  bussipysäkille suojatie  puuttuu  suojatie pysäki  n  läheisyydessä  
_______________ _____________ __________________________________________  parantaisi turvallisuutta  
Nojamaantie Nojanmaan-  ylitys, vilkkaasti  liikennöity  tie,  jossa autoilijat nopeusrajoitus,  hidasteita 
_____________ landentien  eivät piittaa  suojatien  merkeistä  ___________________________ 
Nojanmaantie  Prisma,  Vie-  kapeus, ylitys  ja  kevyen liikenteen väylien  kääntymiskaistat,  kevyen  liiken- 

nankatu  vi-  puuttuminen  teen  tiet, liikennevalot  ja  pääl- 
______________ herpiha ________________________________________ lysteet. 
Nojanmaantie Vienankatu  paljon autoja, vaarallinen risteys liikennevalot  
Nojanmaan- Yhdystie  autoja paljon  suojatie  ja  valot  
landentie ____________ ________________________________________ _____________________________ 
Nojamaan- Yhdystie  tien ylitys,  risteysalue suojatie  auttaisi  
landentie ____________ ______________________________________ ___________________________ 
Yhdystie Nojamaan-  kova  vauhti (autot), huono näkyvyys, talvella nopeusrajoitus,  hiekoitus 
______________ landentie liukasta _____________________________ 
Nojanmaanlah- Poikkitie  huono näkyvyys, jyrkkä hiekkainen mäki  asfaitti, havuaita  pois  
dentie ____________ ________________________________________ _____________________________ 
Nojosenkatu  valmisteilla raskasta liikennettä  varoituskyltit 
______________  oleva katu  ______________________________________ ___________________________ 
Nojasenkatu  Viidennen- autot ajavat kovaa, näkyvyys huono, lapset  malttia  molemmille, pyörä- 

katu juoksevat varomattomasti yli milloin mistäkin  tie/jalkakäytävä  Viidennelle  
______________ ____________ ______________________________________  kadulle  
Nojasenkatu Kuokkanie-  pimeä, huono näkyvyys valot  metsätielle 
______________ menkatu ________________________________________ ____________________________ 
Nuottamiehen-  ajetaan liian kovaa  
tie ____________ ________________________________________ ____________________________ 
Keskustie Tyyneläntie  ylitys monen kaistan kautta, omakotitalojen näkyvyyden parantaminen  
_____________ ___________  puut estävät näkyvyyden  __________________________ 
Keskustie Tyyneläntie  huono näkyvyys, ylitys monen kaistan kautta puut pitää hakata pois  
Keskustie Yhdystie  autot ajaa kovaa,  suojatietä  ei ole  pyörä/jalankulku suojatie 
Keskustie Yhdystie  autoliikenne, jotkut ajavat ylinopeutta  ____________________________ 
Simasalonkatu Panunkatu  autot ajavat lujaa rakentamalla  hidasteita 
Simasalonkatu Vienankatu  liikenne vilkasta, autot ajavat lujaa nopeusrajoitus  
Simasalonkatu Panunkatu  ja  autojen nopeudet, puut ovat  näköesteenä,  liikennevalot,  tärinäraidat,  puut  

Otavankatu  risteyksessä joutuu menemään keskelle tietä  kaadettava, ajonopeusvalvon- 
_____________ ____________  että näkee, tuleeko autoja  ta,  nopeusrajoitus,  kävelyteitä 
Simasalonkatu  ylitys koulun  Simasalontien ns. typeryyden  tuotteet=  ko-  Simasalonkadulle  kunnon  koro- 

kohdalla  ja  rokkeet  täysi susi.  Panunkadulla  kulkeva ei  kehidasteet, Panunkadun  ja  
Panunkadun/  näe, tuleeko  Otavankatua  ylös autoja.  Riste-  Otavankadun  risteyksen näky - 
Otavankadun ys  on  laaja  ja  näkyvyys huono, puu haittaa  vyys  paremmaksi,  Panun- 
risteys näkyvyyttä kadulle jalkakäytävät,  suojatie 

______________ ____________ ________________________________________  risteykseen,  näköesteet  pois  
Simasalonkatu Panunkatu  autot ajaa liian kovaa, vaikka nopeusrajoitus liikennevalot, paremmat hidas- 

30 (40?) km/h,  suojatie  on  mäennyppylällä  ja teet  suojatien  kohtaan, suoja- 
______________ ____________  näkyvyys  on  aika huono tiestä varoittava liikennemerkki  
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Paikan nimi  ___________  Vaarallisuuden syy, ongelmat  Parannusehdotus 
Miekkoniemen-  I  lokallionkatu  T-muotoinen risteys, ei  Ii  ikennevalo-  korostettava lapselle tarkkaa- 
katu ohjausta, tarkistettava autot kolmesta suun-  vaisuutta  ja  huolellisuutta tietä  
_____________ ____________ nasta ylitettäessä 
Rajatie Lapinkatu  pitää kulkea tien yli ilman  suojatietä  tehtäisiin  suojatie 
Kuokkanie-  Kävelytie ylitys,  metsätie,  jossa ei ole valoja  ja  tie on  tehdä  kävelykatu,  ettei tarvitse  
menkatu ____________ umpimetsää  kävellä tien reunaa, valot 
Vanha  Nojan-  liittymä erityisesti koululaisten  turvattomuus kääntymiskaistat,  kevyen  liiken - 
maantie  teen  tiet, liikennevalot, päällys- 
_____________  ____________ ______________________________________  teet  
Louhenkatu  risteys  pensasaita  edessä niin ei näe tuleeko autoja leikata  pensasaita  
Lemminkäisen-  Louhenkatu  näkyvyys oikealle olematon tultaessa  Lou-  ilmeisesti  vain  yksityisen tontin  
tie  (kurvi) henkadulta Lemminkälsenkadulle pensasaidan  leikkaaminen  
Tyyneläntie Vienankatu  vilkas  liikenne  _____________________________ 
Vienankatu  tien ylitys  kääntyviä  autoja joka suuntaan,  vilkas  lii- nopeusrajoituskyltit, hidasteet, 

kenne  etenkin aamulla katujen puhtaus,  irtohiekat ke- 
_____________ ____________ ______________________________________ väällä puhdistettava  
Vironkatu  Lapinkatu  korkea mäki, huono näkyvyys  alikulkutunneli  
Vironkatu  Vetehisenk.  näkyvyys huono,  pensasaita ___________________________ 
Tuokkolan  silta andas paikka, autot ajavat lujaa siltaa korjataan, paikalle tulee  
_____________ ____________ ______________________________________ kevytliikenteen  väylä  
KELLARPELTO __________ _________________________________ ________________________ 
Kellarpelto suojatiet  liian huono valaistus.  valopiste suojatien  kohdalle  
Kellarpelto  useat  riste-  näkyvyyden  peittyminen  talvella  aurauslu mi- 
______________ ykset  en  takia  _____________________________ 
Aholandentie Kiviveistä-  näkyvyys huono, autoilijoiden nopeus  kova  pyörätie/kevyen  liikenteen  väy- 
______________ mOn  mutka  ________________________________________  lä,  suojatie,  nopeusrajoitus  
Aholandentie Pistolekorsin-  näkyvyys huono  
_____________  tie  ______________________________________ ___________________________ 
Aholandentie Papinnie- Kiviveistämön  mutka, näkyvyys  mutkassa  kevyen liikenteen väylä, suoja- 

mentien  "ris-  huono, autoilijoiden  ajonopeus  suuri, puuttuu  tie  kevyen liikenteen väylän  
teys"  Koulu- kevyen liikenteen väylä jatkoksi, nopeusrajoitus  (40?)  

______________  tien mutkat  ________________________________________ _____________________________ 
Aholandentien Koulutien  mutkissa  on  sisäkaarteiden  puolella näky- parannetaan näkyvyyttä pois- 
mutka mutka  vyyttä estävää taimikkoa tamalla taimikkoa 
Aholandentie  Koulutie ylitys, paljon liikennettä autoilijoille matalampi nopeus,  
_______________ _____________ __________________________________________ hidastusrampit  (korotukset)  
Aholandentie Harjutie  ylitykset, huono näkyvyys (mäki), pysäköity  liikennevalvonta,  liikennevalot  
______________ ____________  auto  ___________________________ 
Aholandentie Aapelintie  liikenteen nopeus valot  
Aholandentie Pöllänlah-  liikennettä paljon, näkyvyys huono,  ajonope- hidastekoroke,  pensaat pois  
______________ dentie  us  kova  risteysalueelta, liikennevalistus 
Aholandentie Pöllänlah-  ylitys, autot ajavat lujaa,  risteysaluetta,  nä-  hidaste-koroke 
______________ dentie kyvyys  huono pensaat pois risteyksestä  
Aholandentie Kellarpellon suojatien  tai  bussipysäkin  paikka virheellinen  suojatien  siirto risteyksen  toisel- 

liikekeskus / - 	linja-auto  pysähtyy ennen  risteystä  le  puolelle  
______________ Aapelintien - 	jalankulkijat  ylittävät tien  _____________________________ 
Aholandentie Viljontie Viljontiellä  ei ole  kevyenliikenteen  väylää,  kevyenliikenteen  väylä  Viljon- 

Siwan  pihaan saapuu autoja  / suojatie  on  tielle, josta  suojatie  jatkuisi  
_____________ ____________ Siwan  pihan kohdalla  Aholandentien  yli  
Aholandentie Viljontien Viljontien rinteessä  ei ole kevyen liikenteen  Viljontien  risteykseen kevyen 

risteys  (Si-  väylää  ja  Siwan pihasta/pihaan  tulee autoja liikenteen väylä,  suojatie  suo- 
_____________  wan  piha)  ja  suojatie  lähtee  pihasta raan Aholandentien  yli  
Aholandentie  ylitys kouluun autojen  liikennenopeus  suuri, liikenteen  hidasteet,  nopeuden  alentami- 

kääntyvälle  määrä  on  suuri  nen (nop.raj.  40)  
_______________ tielle,Kiekkot. __________________________________________ ______________________________  
Koulutie  Ahotie  huono näkyvyys aidat pois 
Koulutie  Ravikuja  paljon liikennettä rajoitus  
Pällönlandentie Nuottatie  autojen nopeus, huono näkyvyys  näköesteet  pois  
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Paikan nimi  ___________  Vaarallisuuden syy, ongelmat  Parannusehdotus 
Pitkäniementie Everlandent.  autoja kolmesta suunnasta, mutka, joka  jää  hidastekoroke,  "lapsia  tieDä" - 

/Raatteentie  pimeällä  katveeseen, ajonopeudet  suuria liikennemerkki, julkinen  kirjoitte- 
_____________ ____________ ______________________________________ lu,  valaistusta lisää  
Pitkäniementie Everlanden-  näkyvyys heikko  mutkan  taakse, autot ajavat  suojatiekorke +  ennakko- 
______________  tie/Raatteent.  liian lujaa varoitukset, lapsia tiellä-merkki  
Pitkäniementie Everlandent.  vilkas  liikenne, nopeudet  STO  P-merkki 
Pietari  Juolukkatie  liian  kova  vauhti, asfaltti puuttuu,  lumipenkat  nopeusrajoitus  30 km/h,  lumi- 
Kylliäisentie ____________  näkyvyyden esteenä  penkat  pois,  astaltti 
Huovitie Juolukkatie  talvella korkeat  penkat,  ei näe kunnolla  penkat  pois 
Valtatie  14  Kellarpellon  tietyö, järjestelyt  on  tehty ihan hullusti, jalan- parempi liittymä  tietöiden  ajaksi 

liittymä kulkija  ja  pyöräilijä  on  ihan  orpona,  kaikki  
_____________ ____________  eivät huomioi  STOP-merkkiä  ___________________________  
Valtatie  14  Kellarpelto  risteys,  vilkas  liikenne alikulku tulossa 
Valtatie  14  Kellapelto  risteys, paljon liikennettä parannettava tien ylitystä 
Valtatie  14  Pullinlanden-  nopeusrajoitus  80 km/h,  ei  suojatietä  eikä Valmistuva  (2002?)  pyörätie  ei  

tie  alikulkua,  tie  melkein  4-kaistainen.  Lyhin poista  ylitystarvetta  paitsi  Kel- 
reitti uimarannalle  ja  kavereiden luo. Bussi-  larpellon  koululle mentäessä 
liikenteen vuoksi myös myöhemmin tien  

______________ ____________  ylitys pakollinen  _____________________________  
Valtatie  14  Rantasal-  ei ole  piennarta,  liikenne  on  vilkasta  ja  pyö-  kevyen liikenteen väylä  tai le - 

mentie räilijöille  erittäin vaarallista.  veämpi piennarosuus Aholahti- 
_______________ _____________ __________________________________________ Kallislahti  välille.  
NÄTKI, MOINSALMI ______________________________ _____________________ 
Nätkin  tie  _____________  tien ylitys  ______________________________ 
Moinsalmentie ____________  tie  kapea  ja  paljon kuorma-autoliikennettä pyörätie tanhuvaaraan  asti  
Moinsalmentie  tien ylitys kovat  ajonopeudet  liikennevalot,  nopeusrajoitukset 
Moinsalmentie Hirvaisjär- Järvenpääntien  ylitys, autot ajavat kovaa, liikennevalot,  alikulkutunneli, 
______________ ventie  liikenne vilkasta, ei  suojatietä poliisivalvonta, suojatie 
Moisalmentie  Järvenpään- autot ajavat lujaa, näkyvyys ei ole  paras  alhaisempi nopeusrajoitus,  

tie  mandollinen, paljon raskasta liikennettä  alikulkukäytävä,  huomiota  he- 
_____________  ___________ ____________________________________ rättävämpi suojatiealue 
Moinsalmentie  Järvenpään-  4-tien risteys, kuorma-autoliikennettä  ja  alikulkutunneli  tai  hidastekoro- 

Nätkinristeys  muutenkin kovasti liikennöivä  tie  ke, nopeusvalvontaa 
Moinsalmentiellä  60 km/h  nopeusrajoitus,  

_____________ ____________  ajetaan ylinopeutta  ___________________________ 
Moinsalmentie Hirvasjärven-  risteyksessä  vilkas  liikenne  (kaatopaik- alikulkutunneli 
_______________  tie  kaljätekuljetukset) ______________________________ 
Moinsalmentie Inkiläntie  näkyvyys huono,  tie  kaartaa  _____________________________ 
Moinsalmentie Hakomäentie  näkyvyys huono  __________________________ 
Hirvasrannantie  Järvenpään- kovat nopeudet,  Hirvasrannantie  on  hiekka-  poliisivalvontaa 
_____________  tie tie  ___________________________ 
Hirvastie Koivukatu bussireitti,  mutka lähellä, huono näkyvyys,  hidasteita,  nopeusrajoitus  
_______________ _____________  vilkas  liikenne alemmaksi,  alikulkutunneli 
Hirvastie Koivukadun  vilkas  tie,  kauppa vieressä, linja -autoreitti alikulkutunneli, hidasteet,  no- 

risteys  kou-  kääntyy  Koivukadulta  oikeaan eli tien ylitys-  peusrajoitus 
lun  edessä paikan yli, näkyvyys ei hyvä, asuntolan oma  

______________ ____________  liikenne autoilla aika hurjaa  _____________________________ 
Koivukatu  Kiertotie paljon autoja nopeusrajoitus  
Koivukatu Kiertokatu pyörätie  ylittää autotien  lumipenkat  pois talvella, jotta  
______________ ____________ ________________________________________  autoilijat näkevät lapset  
Koivukulma  kaupan kohta moneen suuntaan tarkistettava, pysäkillä  kulkuesteet  autoille  suojatien  

seisova bussi estää näkyvyyden oikealle, kohdalle, bussipysäkki  alem- 
_____________ ____________ suojatieltä  käännytään  parkkipaikalle  mas  
Kaartilantie  76  Kouutie pihasta  tulevat autot, autojen ajettava keula pensaat  ja  aidat pois, tietä  le- 

pyörätielle  ennen kuin näkevät  pyöräilijätja vennettävä,  tie  yksisuuntai- 
jalankulkijat,  koululle lähtevä  tie on  kapea seksi, koulun  parkkipaikalle  ajo  

_____________ ___________ ____________________________________  kaupan puolelta  
Inkilänkatu Kaartilantie  autot ajavat kovaa, liikennettä paljon, lapset tunneli  
____________ ___________  eivät aina käytä  suojatietä _________________________  
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Paikan nimi  ____________  Vaarallisuuden syy, ongelmat  Parannusehdotus 
Inkilänkatu Tervaslah- Inkilänkadulla  ajetaan liian kovaa nopeusrajoitus  
______________ dentie ________________________________________ _____________________________ 
Inkilånkatu teknolle  päin pitkä suora,  kova  vauhti, sattunut  jo  muuta-  suojatielle korokkeet 
_______________ _____________  ma  kuolonkolari ______________________________ 
Inkilänkatu  ylitys Kaarti-  Inkilänkadulla  ajetaan autoilla  ja  moottori-  suojatien  käyttäminen,  hidaste- 

lantien koh-  pyörillä lujaa, autot kiihdyttävät  Inkilänkatua töyssy suojatielle 
dalla,  riste-  alas,  risteysalueella  monta  tienylityskohtaa 

______________ ysalue ________________________________________ _____________________________ 
Kaartilantie Telakkatie Risteysalueet  vaarallisia, pienillä koululaisilla  
_____________ ____________  ei ole aina tarkkaavaisuutta  ___________________________ 
Repolankaari Telakkatie  talvella mäki  on  liukas, edessä  on  kaareva  kahteen kohteeseen  on  tehty  

tie  ja  risteys, tarkkaavaisuutta vaativa,  suojatie, aluenopeusrajoitus  on  
_____________ ___________ AKK:hon  matkaavat ajavat ylinopeutta voimassa alueella  
Repolankaari Telakkatie  mäen  nyppylä,  jonka jälkeen risteys  __________________________  
Tehtaankatu  Sorvarinkatu  huono näkyvyys  ja  ylämäki, autoja paljon, ei  suojatie,  liikennevalot  

____________ suojatietä,  puita risteyksessä  _____________________________  ______________ 
Tehtaankatu  Iskontie  kääntyessä voi vastaan yllättäen  tulla  auto,  laitetiaisiin  peili, josta näkee  
_____________ ____________  ei huomaa, koska  tenniskenttä  edessä tuleeko autoja  
Iskontie risteävät  kadut tasa-arvoisia 'pääkadun'  kolmiot pikkuteille  tai  tasa- 

kanssa vaikka näennäinen  etuajo-oikeus arvoisen risteyksen ennakko- 
__________________________________________ varoitus  

lskontie  kokonaan oikealta tulevat autot eivät välttämättä  huo-  nopeusrajoitus  30 km/h  koko  
______________ ____________ mioi jalankulk.  ja  pyöräilijöitä  Iskontielle  
Virtasalmi silta silta kapea  I  ajoittain liukas nopeusrajoitus  esim.  40 km/h  
Moinsalmen  koulun  py-  mutka  /  näkyvyys rajattu  ja  linja-auto  jolta  
koulu säkki jäädään pois  ___________________________ 
Moinsalmi Silvaniement.  tie  kaartaa  /  puut estävät näkyvyyden  ___________________________ 
KALLISLAHTI __________ 	 _______________________  ________________________________ 
Valtatie  14  Sulkavantie  liittymä liian lyhyt  ___________________________  
Valtatie  14  Männyn- paljon autoja  suojatie,  nopeusrajoitus  alhai- 
_____________ mäentie ____________________________________ semmaksi 
Sulkavantie Männynmtie  näkyvyys rajallinen  suojatien  rakentaminen  
Sulkavantie  Männyn- Sulkavan suunnalta  auto  näkyy huonosti  nopeusrajoitusta  alentamalla,  
_____________ mäentie  mäen nyppylän takaa, lähellä Mikkeli-Sulkava  rist.  
Valtatie  14  tien ylitys, huono näkyvyys, nopeus autoilla  
____________ __________  100 km/h tai  enemmän  ________________________  
Valtatie  14  Pirhiäniemen  ylitys, liikenne vilkasta, autot ajavat lujaa  suojatie 
_____________  tie  ______________________________________ ___________________________  
Valtatie  14  Rasimäentie  vilkas  liikenne  suojatie 
Kallislahti  Supa  liittymä, näkyvyys huono, suuret nopeudet kunnon liittymä  
JUVOLA ________ ___________________________ ___________________ 
Juvola  risteys autot ajavat siinä kovasti laittaa  40 tai 60  rajoitus  
Juvolantie Tappuvirran  ei näe milloin tulee autoja  
________________  risteys  ____________________________________________ ________________________________ 
Juvolantie Tappuvirran-  kolmen tien risteys, paljon liikennettä kaikki liikkuvat hiljaa,  onnetto- 
_____________  tie  ______________________________________ muuksia  ei ole sattunut  
Juvolantien Lehtiniement. ________________________________________ _____________________________ 
Tappuvirrantie Laajalantie lossin aikataulukyitti  peittää näkyvyyden kyltti poistettaisiin  tai  siirrettäi- 
_____________ ____________  oikealta päin  sun  
Tappuvirrantie  ylitys  Oravin- 
______________  tien kohdalla  ________________________________________ _____________________________ 
Juvola  Linja-auto-  lapset riehuvat pysäkillä  ja  ohi ajaa autoja  
______________  pysäkki kovalla nopeudella  ___________________________ 
Juvola  linja-autoon mennessä maantien ylitys  huo- 
_____________ ___________  no  näkyvyys,  mäennyppylä  edessä  __________________________ 
Juvola  koko  koulumatka  vaarallinen, taksit liian  oikeanlainen kuljetuskalusto,  

pieniä, ei kaikille  turvavöitä,  taksien mielet- aikataulut kuntoon  
_____________ ___________  tömät  nopeudet  ___________________________  
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Paikan nimi 	___________  Vaarallisuuden syy, ongelmat  
Suontauksentie  lähes  koko 	yksinäinen sivutie lähes  1 km,  maantiellä 

matka Suon- autot ajavat aina  ylinopeudella,  vaikka  tie on  
tauksentie- 	mutkainen  

_______________  koulu 	_________________________________________  
Jyrkät  rappuset  (paikasta ei 	vaaralliset kaatuessa, lähellä vettä 

tietoa) 	_____________________________________  
Mater- 	alue  
Mikonkiventie- 
Vestiläntie __________ _________________________________________  
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Parannusehdotus  

ei tarvis olla niin jyrkät  
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AJONEUVOLIIKENTEEN  JA  KEVYEN LIIKENTEEN  TOIM  EN  PIDE- 
EHDOTUKSET  

Toteutusajankohta:  
2001-2003 

11 	2004-2006 
111 	2007- 

AJONEUVOLLIKENTEEN  TOIMENPITEET  JA  NIIHIN LIITTYVÄT KEVYEN LIIKEN-
TEEN TOIMENPITEET 

Kohde  ja  toimenpide Toteutus- Toteuttaja Kustannukset 
jaksoesitys  (1000  mk) 

VALTATIE  14 
I  Valtatie  14  välillä Parkumäki (mt  464)-Kallislahti III tiepiiri  6 900 

(ply 0-6800)  (koko  hanke) 
- 	yksityistiejärjestelyt 
- 	väistötila Massilanmäentien liittymän  kohdalle 

- - 	kaksi ohituskaistaa __________ ___________ ______________  
Valtatie  14  välillä Kallislahti-Aholahti  

2/1 1. Harjunsalmi-Luhtisen ytl  (ply 11200-14200) III  tiepiiri  5 000 
- 	suuntauksen parantaminen 
- 	yksityistiejärjestelyt  

2/2 2. Kallislahti-Harjunsalmi  (ply 6800-11200) III tiepiiri  10 000 
- 	Sulkavantien  korotettu kanavointi  ja  valaistus 
- 	Kallislanden risteyssilta 
- 	ohituskaista 
- 	yksityistiejärjestelyt  

2/3 3. Luhtisen yti-Aholahti  (ply 14200-16000) III tiepiiri  3 600 
- 	risteyssilta 
- 	ohituskaistat 
- 	yksityistiejärjestelyt __________ ____________ ______________  

3  Valtatie  14/ Pullinlandentie III tiepiiri /  2 300 
- 	korokkeellinen kanavointi  kaupunki 
- 	valaistus 
- 	alikulkukäytävä 
- 	Naistenlandentien  valaistus __________ ____________ ______________  

4  Valtatie  14/ Laivamiehentie II  tiepiiri /  3 500 
- 	liittymän  siirto kaupunki 
- 	pääsuunnan kanavointi  

5  Valtatie  14  / Miekkoniemenkatu II tiepiiri  1 400 
- 	vapaat oikeat 
- 	alikulkukäytävä _________ ___________ ______________  

6  Valtatie  14/ Nojanmaantie (Mertala) 11  tiepiiri  1 400 
- 	vapaat oikeat 
- 	alikulkukäytävä __________ ___________ ______________  

7  Valtatie  14/ Mt 471 Enonkoskentie I tiepiiri  5 
- 	toisto-opaste  ja heijastusten estoritilä __________ ____________  

8  Valtatie  14, Lähteelä-Rajamäki  I tiepiiri  5 000 
- 	ohituskaista 
- 	kevyen liikenteen väylä __________ ___________ ______________ 
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Kohde  ja  toimenpide Toteutus- Toteuttaja Kustannukset  
jaksoesitys  (1000  mk)  

MT 435  SULKAVANTIE 
9 Sulkavantie  välillä Männynmäentie - vtl4  III tiepiiri  300  

- 	valaistus __________ ____________ ______________  
MT 471,  ENONKOSKENTIE  
10 Mt 471/Haapalantie  liittymä  11  tiepiiri  100 

- 	liittymän  parantaminen, saareke sivusuunnalle __________ ___________ ______________  
11 Mt 471, Nuottaniemensalmen  sillan  parantaminen  I tiepiiri  400 
PT 15379 
12 Haapalantie/Rinkiläntie  III tiepiiri  100 

- 	liittymän  muuttaminen  T-liittymäksi  
KADUT  JA YKSLTYISTIET 
13  Tulliportinkatu/Heikinpohjantie  kaupunki 

- 	porttaalit  1 50 
- 	kestomerkinnät 
- 	kiertoliittymä  III ___________  3 000 

14 Poukkusalmentie -  Pihlaja-niementie  I  Nuottamie- I  kaupunki  100 
hentie 
- 	liittymän  parantaminen __________ ___________ ______________  

15 Karjalantie  I  kaupunki  300 
- 	tien parantaminen __________ -______ _____________  

Yhteensä  43455  

KEVYEN LIIKENTEEN TOIMENPITEET 

Kohde  ja  toimenpide Toteutus- Toteuttaja Kustannukset  
jaksoesitys  (1000  mk) 

VALTATIE  14 
16  Vt  14, Talvisalon  kevyen liikenteen yhteys  III  tiepiin /  1 000  

kaupunki  
MT 471,  ENONKOSKENTIE  
17 Nojanmaa-Haapala  Il tiepiiri  2500 

-  kevyen liikenteen väylä  3,1 km 
PT 15197,  Moinsalmen  pt 
18 Moinsalmen jkpp  ja Kontionmäen  mutka  II tiepiiri  7 500 

- 	kevyen liikenteen väylä  8 km 
MOINSALMENTIE 	 _______ ________  

19  Valintatalon kohta, Pohjolankatu  I  kaupunki 
- 	kevyen liikenteen yhteyden parantaminen/väy-  50  

län päällystäminen  välillä Moinsalmentie -vt  14 
- 	Pohjolankadun suojatien  korottaminen  tai  saa-  15 

reke 
- 	kevyen liikenteen järjestelyt huoltamon kohdal- 

la, parannetaan yhteyttä Mertajärven  ranta-  175  
alueen kautta __________ ___________ ______________  

20 Moinsalmentie  (lev.  7,0-8,0 m) I  kaupunki  300 
- 	suojateille keskisaarekkeet  (5  kpl) -______ ___________ ______________ 
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Kohde  ja  toimenpide Toteutus- Toteuttaja Kustannukset 
________________________________________ jaksoesitys __________  (1000  mk)  

21 Järvenpääntien  liittymä kaupunki 
- 	liittymän  parantaminen, suojatiesaareke  en- II 60 

simmäisessä  vaiheessa 
- 	alikulkukäytävä  111 ___________  1 000 

PÄÄSKYLAHTI 
22jPohjolankatu  II  kaupunki  30 

- suojatiesaarekkeet __________ __________________________  
KESKUSTA  
23 Kyrönsalmenkatu,  Kasinon  liittymä  11  kaupunki  /  1-ajor. 1 400 

- 	alikulkukäytävä __________ tiepiiri  2-ajor. 2 000 
24 Olavinkatu/Pilkkakoskenkatu  I  kaupunki  10 

- 	suojatielle keskisaareke  ja suojatien  siirto __________ ____________  
25 Olavinkatu,  kaupungintalon kohta  I  kaupunki  10 

- 	suojatien keskisaarekkeen leventäminen __________  
26 Kuninkaankartanonkatu  I  kaupunki  15 

- 	suojatiekorotus  koulun kohdalla __________  
27 Haislahti, viljasiilonkuja  II  kaupunki  100 
KELLARPELTO  
28 Aholandentie  (lev.  7,5-8,5 m) I  kaupunki  500 

suojateiden keskisaarekkeet  (10 kpl) __________ ___________ _____________  
29 Aholandentie-Pistolekorsintie  I  kaupunki  10 

- 	uusi suojatie Koulutien kohdalle  
30 Everlandentie/Raatteentie  I  kaupunki  15 

- 	korotettu suojatie __________ ___________ ______________  
31 Aholandentie/Viljontie  I  kaupunki - 

- 	suojatien  siirto __________  
32 Koulutien  jatko, Kellarpelto  I  kaupunki  15 

- 	esteet autoliikenteen läpikululle __________ ____________ _______________ 
NOJANMAA  
33 Nojanmaantie  I  kaupunki  5  

- 	suojateiden  paikat tarkistetaan __________  
34 Simasalonkatu  I  kaupunki  50 

- 	nykyisten suojatiekorotusten parantaminen __________ ___________ ______________ 

NÄTKI  
35 Hirvastie/Koivukatu  EI kaupunki  15 

- 	suojatien  korotus  
36 Inkilänkatu/Kaartilantie  11  kaupunki  15 

- 	suojatien  korotus __________  
37 Inkilänkatu  I  kaupunki  30 

- 	suojateille saarekkeet  (2 kpl) __________ ___________ ______________  
38 Kaartilantie  (lev.  8,0-9,7 m) 5 kpl I  kaupunki  75 

- 	suojateille keskisaarekkeet ___________  
PIHLAJANIEMI  
39 - 	Pihiajaniementie  ja Kuusniementie, suojatie-  11  kaupunki  75 

korotukset_5_kpl __________ ___________ ______________ 

YhteensA  15570 



LUTE 10/4  

ESILLE TULLEITA ONGELMAKOHTEITA / KOHTEET TARKISTETAAN 
 JA TAR  VITFAESSA  TEHDÄÄN KUNNOSSAPITOTOIMENPITEET 

Kohde Toimenpide Toteuttaja  
Pt 15197 (Moinsalmen pt)  /  näkyvyyden parantaminen tiepiiri 
Hakomäentien  liittymä ________________________________________ _________________  
Pt 15197  / Moinsalmen kou-  näkyvyyden parantaminen tiepiiri 
lun pysäkki ________________________________________ _________________ 
Olavinkatu/Kalmarinkatu  kirkon  kulmassa  pensaita näkemäesteenä,  nä-  kaupunki 
_______________________ kyvyyden  parantaminen _________________  
Koululta Neitsytkadulle pensaita haittaamassa näkyvyyttä, näkyvyyden kaupunki 
laskeutuva pyörätie parantaminen _________________ 
Aholandentie/Pöllandentie  pensaat haittaavat näkyvyyttä, näkyvyyden kaupunki 
________________________  parantaminen _________________ 
Aholandentien  mutka mutkissa taimikko estää näkyvyyttä, näkyvyy- kaupunki 
_______________________  den  parantaminen _________________ 
PöllänlandentielNuottatie  näkyvyyden parantaminen kaupunki 
Koulutie/Ahotie  aidat näkemäesteenä, näkyvyyden parantami- kaupunki 
________________________ nen _________________ 
Vironkatu/Vetehisenkatu pensasaita  esteenä, näkyvyyden parantaminen kaupunki 
Nojanmaanlandentie/ Poik- havuaita  peittää näkyvyyden, näkyvyyden  pa-  kaupunki 
kitie rantaminen __________________ 
Mertalan  koulun kulmaus /  puita näkemäesteenä, näkyvyyden parantami- kaupunki 
pyöräteiden risteys nen __________________ 
Simasalonkatu/Panunkatu  puita näkemäesteenä, näkyvyyden parantami- kaupunki 
_________________________ nen __________________ 
Panunkatu/Otavankatu  puut haittaavat näkyvyyttä, näkyvyyden  paran-  kaupunki 
________________________  tammen __________________ 
Keskustie/Tyyneläntie  näkyvyyden parantaminen kaupunki 
Louhenkatu-risteys pensasaita  haittaa näkyvyyttä, näkyvyyden kaupunki 
_______________________  parantaminen _________________ 
Kaartilantie  76  ja  koulun pensaat haittaavat näkyvyyttä, näkyvyyden kaupunki 
kohta parantaminen _________________ 
Onkiniementie/Apajatie kuusiaita  esteenä, näkyvyyden parantaminen kaupunki 



LuTE  11/1  

KAUPUNGI  N  KEVYEN LIIKENTEEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

kohde  I  VAIHE  JI  VAIHE  III  VAIHE 
pituus  (m) tmk  pituus  (m) tmk  pituus  (m) tmk 

KELLARPELTO 
Aapelintie  350 175 
Viljontie  150 75 
Everlandentie  500 250 
Haijutie  180 90 
Aholandentie  1250 625 
Papinniementie  250 125 
Ravikuja  150 75 
Pitkäniementie  850 425 
Everlandentie  200 100 
Lavettitie  100 50 
Pietarikylliäisentie  250 125  
Juolukkatie _________________ _________________  100 50  
PIHLAJANIEMI  
Ritalanmäentie  200 100 550 275 750 375  
Portaat Kuusniem.  30 60 
Pärnäläntie  700 350 
Vuohimäentie  500 250 
Majavatie  100 50 
Ruunavuorentie  150 75 
Kaivoniityntie  350 175 
Nuottamiehentie  1000 500 
Apajatie _________________ _________________  300 150  
KESKUSTA  
Heikinpohjantie  800 400 700 350 
Haapavedentie  500 250 
Muurarinkatu  150 75 
Huutokallionkatu  200 100 
Talvisalonkatu  100 50 
Vääräsaarenkatu  200 100 
Savonniemi ________________ _______________  600 600 



LUTE 11/2  

kohde  I  VAIHE  II  VAIHE  III  VAIHE 
pituus  (m) tmk  pituus  (m) tnik  pituus  (m) tmk 

MIEKKONIEMI  JA  NOJANMAA 
Kalervonkatu  60 30 
Yhdystie  400 200 400 200 
Rauhankatu  100 50 900 450  
Notkolantie  250 125 
Panunkatu  300 150 
Simasalonkatu  300 J 50 
Vetehisenkatu  200 100  
Vironkatu  150 75 
Annikinkatu  300 150 
Nojanmaantie  200 100 1000 500 
Tyyneläntie  950 475 
Välimäentie  150 75 
Keskustie  600 300 
Kulmatie  250 125 
Pajatie  550 275 
Kuokkaniemenkatu _______________ _______________  400 200 
PÄÄSKYLAHTUPÄÄSKYLÄ, VIUHO, NÄTKI 
Pohjolankatu  850 425 
Kullervonkatu  250 125 
Viuhonkatu  300 150 
Hirvastie  200 100 
Teollissuust. - Tuottajant.  puisto  800 100 
Koivukatu  40 20 
Puistotie  1000 500 
Teollisuustie  350 175 
Tuottajantie  600 300 
Telakkatie  1000 500 
Inkilänkatu  700 350 
Järvenpääntie  800 400 
Schaumanintie  400 200 
Mertajärvi,  puisto _____________ _____________  350 175 

YHT.  5540 2515 3970 1985 17800 9200  
pituus(m) tmk pituus(m) tmk pituus(m) tmk 
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SAVONLINNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA -  KOULUTUS, VALISTUS  JA  TIEDOTUS 
	

9.11.2000 
TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2001 

Hallintokunta:  Sosiaalitoimi 
	

Pää astilti: Iiekkoniemen päi äkoti 

Kohderyhmu  Tavoite 	 Toimenpide Toteuttaja  / yhteis-  I  Ajoitus 	Tiedottarninea 
__________________ __________________ ___________________________ työtaho ________________ ______________________  
Alle  kouluikäiset Ennaltaehkäisevän Liikennevalistuksen perusasioi-  Suomen  liikenneva-  Syys  2000  /  kevät Toiset  hallintokunnan  
lapset  liikennevalistustyön  den  opettaminen  ja  valistuksen  listus ry  2001  - 	sisällyte-  yksiköt  - 	päivähoito 

toteuttaminen antaminen  Miekkoniemen päi- tään  jatkossa  ope- 
Esioppilaat Asennekasvatus väkoti  tus-ja  toiminta- 

____________________ ___________________ ______________________________  Poliisi suunnitelmaan  ________________________ 

Hallintokunta:  Sosiaalitoimi 
	

Päävastuu: vanhustenhiiotto, vammaishuolto 

Kohderyhmä Tavoite 	 Toimenpide Toteuttaja  I  yhteis- 	joitus 	 Tiedottaminen 
työtaho _________________  ______________________ Vanhustyön  neuvot- Tietoisku liikenne- Neuvottelukunta organisoi kunta-  Vanhustyön  neuvot-  Kevättalvi  2001  Lehdessä,  jos  rahaa löytyy  

telukunta  turvallisuudesta  laisfooruniitilaisuuden  tietoiskun  telukunta /  poliisi sekä  neuvottelukunnassa  
toteuttamiseksi  tai  käydään  pitä-  toimivien järjestöjen 

Eri  eläkeläisjäijes- mässä tietoiskut  eri  eläkeläisjär- edustajisen  kautta suusta 
töissä toimivat  ___________________ jestöille  erikseen  __________________ __________________  suuhun menetelmällä  
Liikuntavammaiset Liikuntavammaisten Liikuntavammaisille  vaarallisten 
Savonlinnan  liiken-  turvallinen  liikkumi-  paikkojen korjaus liikenteessä;  
teessä  nen  toimenpide-ehdotukset perustuvat 

Mikkelin  amniattikorkeakoulun  
Savonlinnan yksikön  kartoituk- 
seen: Pyörätuoli -käyttäjän itse- 
näinen liikkuminen julkisissa  
palvelupisteissä (opinnäytetyö,  
valmistuu  marras-joulukuussa  

__________________  2000) _________________ _________________ ______________________  

I- 
- -  
IL  



l-Ialliiitokunta:  Tekninen toimi 
	 Päävastuti: Tekninen virasto  I  joukkoliikenne  

Kohderyhmä 	Tavoite Toimenpide Toteuttaja  / yhteis- Ajoitus Tiedottaminen 
___________________________ työtaho _________________ _____________________  __________________ 

Koululaiset 
__________________ 
Koulumatkan  turva!- Koulupysäkkien  paikat Tekninen virasto Rakentamisen yh- Kunnallinen tiedottami- 
lisuuden parantarni-  Siirtää pois liikenteen yhteydestä Tiepiiri teydessä  (kaavoitus) nen 
nen ___________________________ _________________ _________________ _____________________  

Vanhukset Asiointimatkat  tur- Pysäkit: katokset  Tekninen virasto Ensitilassa 
valliseksi Levikkeet; korokkeet Tiepiiri 
__________________ Puhtaanapito; hiekoitus _________________ _________________ ___________________ 

Työmatkamatkustajat  Turvallisempi työ- Tekninen virasto Ensitilassa  
matka " Tiepiiri _________________ _______________________  

Autoilijat Ajokulttuurin  paran-  Opettaa turvallista ajotapaa Autokoulut  2001 Toteutusaikainen  tiedot- 
_______________  tammen ____________________________ Liikennejärjestöt _________________  tammen 

Hallintokunta:  Tekninen toimi 	 Plfilvastuu: Liikelaitosten keskus / kunnallistekninen suunnittelu 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Toteuttaja  / yhteis- Ajoitus Tiedottaniinen 
_________________________ työtaho _______________ ____________________ ________________ 

Suunnittelukohteen  
________________ 
Parantaa vuorovaiku- Asukkaille lähetetään tiedotteita 	Kunnallistekninen Suunnittelun eri Kirjeet asukkaille  ja leh- 

lähistön asukkaat tusta  suunnittelun eri  ja  pidetään tiedotustilaisuuksia 	suunnittelu vaiheissa  distön  kautta tietoa 
vaiheissa uuden maankäyttö-  ja  rakennus- 

_______________ ___________________  lain  mukaisesti 	 __________________ __________________ ________________________  

Eri sidosryhmät: Rantasalmen Autokoulu Oy, Liikenneturva 
	 Päävastu  U:  

Kohderyhmä 	Tavoite Toimenpide Toteuttaja  / yhteis- Ajoitus Tiedottaminen 
tvötaho _________________ _______________________ 

Ikäautoilijat 
____________________________ 

Ikäautoilijoiden kou-  Turvallisen ajotaidon lkäautoilijoiden  koulutus yhteis- Liikenneturva Talvikausi  2000-  Lehdistö 
lutus  ylläpito työkumppaneiden  kanssa Rantasalmen  auto- 2001 

______________________________ ___________________________  koulu _________________ ______________________  

I- 

I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Autoilija 
Autoilija 
Autoilija 
Kouluvirasto/ 
autoilija 
Kouluvirasto/ koulu 
/autoilija  

2001- 	 Tiedottaminen ongelma-  1  
paikoista  ja  parannuseh-
dotukset  

I- 
-  fl,  

Kaupunki tekninen  2001 
-  

virasto  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

HalliiitoLunta: Kotilutoiiii 
	 Piaastuu: Kotiluvirasto  

Koululaiset  

Kohden  hmä 	Tavoite Toimenpide 	 Toteuttaja  / yhteis-  Ajoitus  
tv  öta  ho 

20()l  

Tiedotta miii  en 

Koulukuljetukset / 
koulutaksit  

Autoilija 

Viranhaltijat 

Oppilas kasvaa itse-
näiseksi  ja  vastuun

-tuntoiseksi tienkäyt-
täjäksi,  joka ymmär-
tää vuorovaikutuksen 
merkityksen turvalli-
seen liikkumiseen  
Turvallinen koulu- Auton kunto 
matka  koulutaksissa Kuijettajan  kunto  

Ajonopeus 
Kuormitusmääräykset 

Koulutaksin  kuljetta- 
ja  on  yksi oppilaan Turvallinen  "parkkipaikka" 
oheiskasvattaja  ja  
malli. Siksi kuljettaja Autoilijan  turvavyön  käyttö, ajo- 
antaa esimerkillään nopeudet  
liikennekasvatusta  Huomioi "kävely-  ja  pyöräilyop- 

pilaat"  
Pitää yllä hyvää järjestystä autos- 
sa 
Puuttuu välittömästi taksissa  ta- 
pahtu  vaan  koulukiusaamiseen  ja  
ilmoittaa siitä edelleen 

Katujen kunto  ja 
 kunnossapito  pa- 



KohderyhmU 	Tavoite 

Koululaiset, päivä-
kodit  ja  harrasteker

-hot  

Kaikki  tienkäytt1jä-
ryhmät 

Turvallinen  liikku-
iiiinen  ja  turvallisuu-
den arvostuksen li-
sääminen 
Kevyen liikenteen 
onnettomuuksien 
vähentäminen  

Eri sidosryhmät: Poliisi 

Tienkäyttäjät  ja  päät- Turvallisuuden  pa-
täjät 	 rantaminen  

Päävastuu: Savonlinnan kihiakunnan poliisilaitos 

Toimenpide Toteuttaja  / yhteis-  Ajoitus  Tiedottarninen 
___________________________ työtaho _________________  
Suunnattu tietoisku kouluissa  Koulutehtäviin  ni-  Syksy  2000  viikot Tiedotus paikallisissa  

metyt poliisimiehet  41-42  lehdissä 
Kevät  2001,  touko- 
kuu  

Kohdennettu  valvonta  
_________________ 
Poliisimiehet  Syksy  2000  ja  vuosi  Valvontateemoista  tiedot- 

- 	risteysajoon kenttäjohtajien  2001 teemaviikot  tammen paikallisissa  tie- 
- 	suojateiden lähestymiseen  ohjeiden mukaan  dotusvälineissä 
- 	liikennevalojen  noudattarni - 

sen valvonta  __________________ __________________ ________________________  
Perustellut esitykset tekniselle Savonlinnan poliisi-  2000 - 2001  Savonlinnan poliisilaitos  
virastolle liikenneturvallisuuteen  laitos  /  Savonlinnan 
vaikuttavista kohteista 	tekninen virasto 

 Esim.  valaistuksen parantaminen  
suoiateillä  

I- 

-I  

- 

.  

I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



LillE  14  

LÄHDELUETTELO  JA  YHTEYSTIEDOT  

Lähteitä  

Liikenneturvallisuussuunnitelma  vuosille  2001-2005.  Liikenne-  ja viestintäministeriö,  ohjelmia  ja 
strategioita  2/2000  

Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelma  2000-2005.  Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja, 
nro  34. 2000.  

Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön. Liikenneministeriö. Tielaitos. Kuntaliitto, Liikenneturva,  1999.  

Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu. Tielaitos, tiehallinto, Liikenneministenö. Ympäristöministerio. 
Suomen Kuntaliitto,  2000.  

Valtatie  14  Savonlinnan kohdalla.  0-vaihtoehdon vaikutusselvitys. Tielaitos Kaakkois-Suomen tiepiiri,  2000. 

Yhteystiedot  

Savonlinnan kaupunki 	 Liikelaitosten keskuksen johtaja Hannu Lalu 
Olavinkatu  27, 57130  Savonlinna 	Toimistoinsinöön Jyri Sipinen  
puh.  (015) 5711 

Tiehallinnon  Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Jääkärinkatu  14, 50100  Mikkeli 	Liikenneturvallisuusinsinööri Maire Karhu 
Kauppamiehenkatu  4, 45100  Kouvola 	Liikenneturvallisuusmestari Ossi Lavonen  
puh.  0204 22 153 	 Tiemestari Kari Kapanen 

Liikenne-  ja viestintäministeriö 
	

Yli-insinööri Anneli Tanttu 
PL 235, 00131 Helsinki  
puh.  (09) 1601  

Itä-Suomen lääninhallitus 
Maaherrankatu  16. PL5O, 50101  Mikkeli 

 puh.  020516 161 

Liikenneturva 
Vuorikatu  SA. 50100  Mikkeli 

 puh.  (015) 760 0887  

Savonlinnan poliisilaitos 
Tottinkatu  9. PL 5, 57131  Savonlinna 

 puh.  (015) 578 01 10  

Ylitarkastaja Päivi Juvonen 

Toimistopäällikkö Reijo Tarkiainen 

Komisario Jussi Eerikäinen 



LuTE  15  

ERIAVA  MIELIPIDE 

Nopeusrajoitusjärjestelmä 

Nopeusrajoitusjärjestelmässä  (raportissa kohta  4.4)  esitetään Savonlinnaan keskustaan sekä 
teollisuusalueille  ja  asuntoalueiden kokoojaväylille  40 km/h nopeusrajoitusta.  Asuntoalueille  ja 

 koulujen läheisyyteen esitetään  30 km/h aluenopeusrajoitusta  (lite  12).  

Esitämme eriävän mielipiteen tähän esitykseen keskustan osalta. Keskustan pääkadulla Olavinkatu-
Tulliportinkatu-Savonkatu tulisi säilyttää nykyinen  50 km/h  nopeusrajoitus.  

Matti  Auvinen, tekninen lautakunta 

Vesa Hurskainen, tekninen lautakunta 
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