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1.  JOHDANTO  

Keuruun  kaupungin alueella tapahtuu vuosfttain noin  80  liikenneonnettomuutta. 
Näistä keskimäärin  20  johtaa henkilövahinkoon. Onnettomuusmäärä  on  ollut  tar

-kastelujakson  1993-1997  aikana lähes vakio. Poikkeuksena  on  vuosi  1994,  jolloin 
sattui ainoastaan  71  liikenneonnettomuutta. 

Suunnitelman tarkoituksena  on  selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet 
sekä etsiä toimenpideratkaisuja onnettomuuksien vähentämiseksi  ja  vakavuusas

-teen  laskemiseksi. 

Ongelmakohteet  on  kartoitettu vuosien  1993-1997  yleisten teiden onnettomuusti-
lastojen (muiden teiden osalta vuosien  1994-1997  onnettomuusilmoitukset), käyt-
täjäkyselyjen,  haastattelujen  ja  maastokäyntien  avulla. Toimenpiteet  on  kohdis-
tettu ongelmaselvityksen osoittamiin kohteisiin. 

Suunnittelun tuloksena  on  syntynyt hankeluettelo, jossa esitetään liikenneturvalli-
suutta parantavat toimenpiteet  ja  ne kohteet, joissa turvallisuutta parannetaan. 
Kaikille hankkeille määritellään kustannusarvio, henkilövahinko-
onnettomuusvähenemä sekä ensimmäisen vuoden tuottoprosenth. Hankkeet jae-
taan kolmeen toimenpideluokkaan, jotka pyritään toteuttamaan noin  10  vuoden 
jaksolla. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  toisena osana esitetään liikennekasvatus-  ja  tie
-dotussuunnitelma  jatkuvan liikenneturvallisuustyön pohjaksi. 

Suunnittelu  on  toteutettu Tielaitoksen, Keuruun kaupungin  ja  Keuruun  kihlakunnan 
poliisilaitoksen yhteistyönä. Liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan ovat 
osallistuneet: 

Taisto Halttunen Keski-Suomen tiepiiri 
Hannu Leinonen Liikenneturva,  Jyväskylä  (15.9.1998  asti) 
Leena Piippa Liikenneturva,  Jyväskylä  (1 5.9.1998  alkaen) 
Pertti Ikäheimonen Keuruun  kaupunki 
Seppo Väliaho Keuruun  kaupunki 
Kari Rautava Keuruun  kihlakunnan poliisilaitos 
Reino Salonen Keuruun  kihlakunnan poliisilaitos 

Konsuittina  on  toiminut Tielaitoksen konsultointi, jossa työstä ovat vastanneet  Dl 
 Markku Uusitalo  ja  rkm  Ham  Alatupa.  Lisäksi suunnitteluun ovat osallistuneet 

ins.oppilas Eija Yli-Halkola  ja  suunnitteluavustaja  Mervi Koivula. 

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelman  on  laatinut  ins.  Timo Vuoriainen Suun-
nitteluverkko A4:stä. Suunnitelmaa varten  hän  on  kuullut asiassa poliisin  ja  auto-
koulun edustajia sekä kaupungin teknisen palvelukeskuksen, koulu-  ja  vapaa-
aikatoimen sekä sosiaalitoimen nimeämiä yhdyshenkilöitä. 



2.  MAANKÄYTTÖ JA  LIIKENNE 

 2.1 Kuntarakenne  ja  maankäyttö 

Keuruun  kaupunki sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, entisen Keski-Suomen läänin 
länsiosassa. Keuruu rajoittuu pohjoisessa  Multian  kuntaan, idässä Petäjäveden 
kuntaan  ja Jämsänkosken  kaupunkiin, etelässä Mäntän kaupunkiin  ja Vilppulan  kun-
taan sekä lännessä Virtain  ja Ähtärin  kaupunkeihin. Keuruun keskustasta  on  Jyväs-
kylään matkaa  63  kilometriä. 

Keuruu  on pinta-alaltaan laaja kunta, jonka asukasmäärä  31.12.1997  oli  12 287. 
 Asukasmäärä  on  ollut vuodesta  1992  tasaisesti laskeva  ja  tämänhetkisen väestöen-

nusteen mukaan  se  laskee edelleen  alle  12 000:n  vuosituhannen vaihteessa. 

Keuruun  väestöstä noin  70 %  asuu kaupungin kandessa taajamassa Haapamäellä  ja 
Keuruun  keskustassa, jotka sijaitsevat  15  km:n etäisyydellä toisistaan kuntaa itä-
länsi-suunnassa halkovan valtatien  23  varrella. Muu asutus jakautuu verrattain tasai-
sesti eri puolella kuntaa oleville hajanaisitle kyläalueille. Niistä tiiviimpää  kyl äasutusta 

 on  lähinnä Pohjoisjärvellä, Pihlajavedellä, Valkealandessa, Jukojärvellä  ja Kaletto-
maIla. 

Keuruun  työpaikoista yli puolet  on  kaupan  ja  yhteiskunnallisten palvelujen piinssä  ja 
 noin viidesosa  PK-teollisuudessa. Työpaikoista noin  2/3 on Keuruun  keskustassa  ja 

 vajaa kymmenesosa Haapamäellä. Taajamien ulkopuolella eniten työpaikkoja  on 
 keskittynyt Valkealahteen (Keski-Suomen rykmentti  ja  Hotelli Keurusselkä)  ja Kalet-

tomalle (Pioneenvarikko).  Kunnan rajojen yli tapahtuva työpaikkaliikenne  on  verrat-
tain suurta (päivittäin hieman yli  1 000  henkilöä). Eniten Keuruulta käydään töissä 
Jyvässeudulla, Vilppulassa  ja  Mäntässä. Keuruulla taas käydään eniten töissä  Multi- 
alta, Jyväskylästä, Vilppulasta  ja Petäjävedeltä. 

Keuruun  keskusta, jossa asukkaita  on  noin  7 400, on  muodostunut vesistön rikko
-malle  alueelle siten kuin kuvasta  1  ilmenee  (S. 4).  Kaupalliset  ja  muut palvelut sekä 

siten myös valtaosa työpaikoista  on  keskittynyt ydinkeskustaan ns. Kirkkosaarelle. 
Myös asutuksesta lähes puolet  on Kirkkosaarella,  ydinkeskustassa  ja Seiponmäen, 
Kurkiniemen ja Pappilanniemen  asuntoalueilla. Kirickosaaren ulkopuolella suurimmat 
asuntoalueet ovat Ketvelniemi taajaman luoteisosassa sekä Päkän-Kivelä  ja  Lapin- 
mäki taajaman itä-  ja kaakkoispuolella.  Ns.  läntisten saarten asukasluku ei ole  kovin 

 suuri. Keskustan teolliset työpaikat ovat pääosin taajaman kaakkoispuolella sijaitse-
valla Yliahon teollisuusalueella sekä taajaman länsipuolella Vanssaaressa  ja  Otaval-
la. 

Rautateiden nsteysasemana merkitystään huomattavasti menettäneen Haapamäen 
taajaman asukasluku  on  nykyisin noin  1 200.  Taajaman rakenne ilmenee tarkemmin 
kuvassa  2 (s. 4).  Rautatien  ja  valtatien  23 halkomassa  taajamassa pientalovaltainen 
asutus jakaantuu tasaisesti eri  osa-alueille. Pääosa palveluista sijoittuu keskustaan. 
Teolliset työpaikat ovat pääosin Aittalan  ja  Hakamäen teollisuusalueilla. 



Kuva  1. Keuruun  keskusta  

Kuva  2. Haapamäen keskustaajama 



2.2  Tieverkkoja liikennemäärät 

 Yleiset tiet: 

Keuruun  tieverkon rungon muodostavat  Pori-Joensuu valtatie  23,  Kangasala-Keuruu-
Yläpää kantatie  58  sekä seututiet Vilppula-Keuruu maantie  348  ja  Keuruu-Liesjärvi 
maantie  621.  Lisäksi valtatie  18 Vaasa-Jyväskylä kulkee lyhyellä osuudella Keuruun 
kaupungin alueella. Kokoojateitä ovat Mustajärvi-Haapamäki maantie  3481,  Kolho

-Haapamäki maantie  3482,  Petäisjärvi-Ahtaansalmi  maantie  6007,  Haapamäen  ase- 
matte  maantie  6042,  Keuruun kuormausalueentie  maantie  6044,  Riitalahti-Kaleton 

 maantie  6045,  Pohjoislahti-Koskenpää maantie  6046,  Koipikangas-Löytty  maantie 
 6211,  Pihlajavesi-Liesjärvi  maantie  6212,  Yltiänjärvi-Ahtäri  maantie  6215  ja  Lam

-masaho-Uskali  maantie  6216.  Muut yleiset tiet ovat yhdystieluokkaisia. Yleinen  tie-
verkko esitetään kuvissa  3a  -  b (s. 7  ja  8).  

Taulukko  1.  Keuruun  kaupungin alueella oleva yleinen tieverkko  

Vt  18 Vaasa-Jyväskylä  Pt 14333 Raja -ahon  pt  
Vt  23 Pori-Joensuu  Pt 14358  Puun  pt 
Kt 58  Kangasala-Keuruu-Yläpää  Pt 14359  Piilinperän  pt 

Pt 16501  Sammaliston  pt 
Mt 348  Vilppula-Keuruu  Pt 16504  Kotala-Ahtaansalmi  
Mt 621  Keuruu-Liesjärvi  Pt 16506  Valkealanden  pt 

Pt 16507  Valkeaniemen  pt 
Mt 3481  Mustajärvi-Haapamäki  Pt 16509  Nyyssänniemen  pt 
Mt 3482  Kolho-Haapamäki  Pt 16511  Keuruun  keskustan  pt 
Mt 6007  Petäisjärvi-Ahtaansalmi  Pt 16512  Tervan  pt 
Mt 6042  Haapamäen asematie  Pt 16513  Suojoen  pt 
Mt 6043  Haapamäen kuorrnausalueentie  Pt 16515  Tieaho-Pihtisulku  
Mt 6044  Keuruun kuormausalueentie  Pt 16517  Sydänmaanaho-Valkama  
Mt 6045  Riitalahti-Kaleton  Pt 16519  Tarhapään  pt 
Mt 6046  Pohjoislahti -Koskenpää  Pt 16523  Jukojärven  pt 
Mt 6211  Koipikangas-Löytty  Pt 16525  Korkeakosken  pt 
Mt 6212  Pihlajavesi-Liesjärvi  Pt 16527  Ampiala-Ruoranen  
Mt 6215  Yltiänjärvi-Ähtän  Pt 16535  Lintusyrjän  pt 
Mt 6216  Lammasaho-Uskali  Pt 16537  Roosinpohja-Siniänvirta  

Pt 16539  Hongisto-Urria  
Pt 36605  Jukojärven liittymätie  

Kadut  ja  yksityistiet: 

Keuruun  keskustan tieverkon perusrunkona ovat  em.  yleiset tiet valtatie  23  (Jyväs-
kyläntie  ja  Haapamäentie), kantatie  58  (Mäntäntie  ja  Vaasantie),  maantiet  348  (Kol

-hontie),  621  (Vaasantie),  6044  (Kangasmannilantie)  sekä paikallistiet  16511  (Keu-
ruuntie  ja  Multiantie),  16512  (Keuruuntie)  ja  16509  (Lapinsalmentie). Kaduista  tär-
keimpiä kokoojaluokkaisia teitä ovat ydinkeskustan alueella Tervantie  ja  Seiponnie-
mentie, Kurkiniemessä Linturaitti, Pappilanniemessä Pappilanniementie,  Kivelässä 
Kiveläntie, Lapinmäessä Ronkavuorentie  ja  Mäntymäentie-Yliahontie  sekä Ketvel-
niemessä Runkotie  ja  Konkelotie. 



6  

Haapamäen  rakennuskaava-alueen tieverkon runkoon kuuluvat  em.  yleisistä teistä 
valtatie  23  sekä maantiet  6042  (Asematie).  6043  (Tavaratien pohj.osa)  ja  3481  (Pih-
lajavedentie-Riihontie). Rakennuskaavateistä  tärkeimmät  kokoojaluokkaiset  tiet ovat 
taajaman  keskiosassa Veturipuistontie  ja  Leppäläntie,  itäosassa  Tyriseväntie,  länsi-
osassa  Tavaratie  ja  Petäisentie  sekä pohjoisosassa  Keuruuntie, Pihlajaojantie  ja 

 Jusserontie.  

Haja-asutusalueiden yksityisteistä  merkittävämpiä  kokooja-  tai  yhdysteitä  ovat  Lies- 
järvellä  Palorannantie-Korkatintie  ja  Hanhiniementie  sekä  Pihlajaveden  seudulla  Pit

-käläntie, Koivumäentie, Suojärventie, Lehtomäentie, Erämaakirkontie, Lienperäntie, 
Mäkikyläntie, Kaakkomäentie  ja  Kuusijärventie. Lavikossa  tärkeimpiä teitä ovat 

 Sammatintie, Peräahontie, Kivijärventie  ja  Lankkuantie. Jukojärven yhdysteitä  ovat 
 Tarhialantie, Tolpantie  ja  Aholantie. Asunnan  osa-alueella  merkittävämmät  yksityis- 

tiet ovat  Heinäperätie-Hinkkaperäntie. Keuruun  keskustan  eteläpuoleisilla  alueilla tär-
keimpiä teitä ovat  Hirvenlandentie  ja  Manniskyläntie  sekä  Kalettoman  ja  Pohjoisjär

-yen  alueilla  Heikkiläntie, Vanhanradantie, Hirvontie, Lauttaperäntie, Laurilantie,  Huh
-kolantie  ja  Häkkisentie. 

Liikennemäärät:  

Nykyiset  liikennemäärät  yleisillä teillä  selvitettlin tierekisteritietojen  pohjalta. Vilk-
kaimmin  liikennöityjä  teitä ovat  paikallistie  16511  (KVL-97  oli  2640- 10 800),  valta-
tie  23  (KVL-97  oli  1 070  -  9 330),  paikallistie  16512  (KVL-97  oli  4 480)  ja  kantatie  58 

 (KVL-97  oli  1 350  -  4 590).  Liikennemäärien  pohjana ovat  tierekisteritiedot  vuodelta 
 1997.  Kuvissa  4a-b (S. 9  ja  10)  esitetään yleisen tieverkon  liikennemäärät (KyL

-1997).  
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3.  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

Liikenneturvallisuuden nykytila selvitettiin  onnettomuusanalyysillä  (poliisin  tienpitä-
jäUe ilmoittamat  onnettomuudet),  käyttäjäkyselyillä, asiantuntijahaastatteluilla  sekä 

 maastokäyntien  avulla.  

Tielaitoksen  tutkimusten mukaan poliisin tietoon tulee kaikista onnettomuuksista 
keskimäärin kolmasosa.  oukkaantumiseen  johtaneista onnettomuuksista  2/3  ja  kuo-
lemaan johtaneista kaikki.  

3.1  Liikenneonnettomuudet  

Onnettomuusanalyysin aineistona  käytettiin yleisen tieverkon osalta vuosina  1993  - 
 1997  poliisin  tienpitäjille ilmoittamia  onnettomuuksia. Muun tieverkon osalta käytettiin 

vuosina  1994  -  1997  poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Yleisellä  tiever
-kolla  tapahtui kaikkiaan  296  onnettomuutta  ja  muulla  tieverkolla  78  onnettomuutta. 

Onnettomuudet  jakaantuivat  eri vuosille kuvien  5  ja  6  osoittamalla tavalla. Onnetto-
muuksien tapahtumapaikat, osalliset,  vakavuusasteet  ja  tapahtumavuodet  esitetään 
kuvissa  9 a-b (S.  l5ja  16). 
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 Vuosina  1993-1997  yleisellä tieverkolla tapahtui  296  poliisin tienpitäjälle ilmoittamaa 

onnettomuutta. Kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia niistä oli kandeksan  ja 
 Ioukkaantumjseen  johtaneita  70.  

Vuosina  1994-1997  kaava-  ja  yksityistieverkolla  tapahtui  78  poliisin tietoon tullutta 
onnettomuutta. Kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia näistä oli yksi  ja  louk-
kaantumiseen johtaneita  13.  

Tarkastelujakson  1994-1997  vuotuiset onnettomuuskustannukset Keuruun tieverkolla 
olivat ajokustannusten  1995  mukaisilla yksikköhinnoilla laskettuna  22  Mmk. Tästä 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus oli  19  Mmk (heva-
onnettomuuden yksikköarvo  975 800  mk)  ja  omaisuusvahinko-onnettomuuteen joh-
taneiden onnettomuuksien osuus  3  Mmk (omaisuusvahinko-onnettomuuden yksikkö- 
arvo  46 500  mk).  Koko  tarkastelujakson yhteenlasketut onnettomuuskustannukset 

 olivat noin  87  Mmk. 

Taulukko  2.  Liikenneonnettomuudet  tieluokittain Keuruulla  1993-1997.  

Tieluokka 
_____________ 

Heva -onnettomuudet 
 kpl __________ 

Omaisuusvahinko-onn. 
kpl ___________  

Valtatie  23 30 32 93 33  
Kantatie58  17 18 53 19  
Seututiet  6 7 16 6  
Kokoojatiet  12 13 33 12  
Yhdystiet  13 13 23 8  
M uut*  14 15 64 23  
YHTEENSÄ  92 (100  %)  282 (100  %) 

* =  Katu-  ja  yksityistieverkolla  vuosina  1994-1997  tapahtuneet onnettomuudet 

Keuruun  alueen onnettomuuksista tapahtui  123 (33  %)  valtatiellä  23,  kantatiellä  58 
 tapahtui  70 (19  %), seututeillä  22 (6  %), kokoojateillä  45 (12  %), yhdysteillä  36 (10  

%)  sekä katu-  ja  yksityisteillä  78 (21  %).  Henkilövahinkoon johtaneista onnetto-
muuksista  30 (33  %)  tapahtui valtatiellä  23, 17 (18  %) kantatiellä  58,  muualla ylei-
sellä tieverkolla tapahtui  31 (34  %)  ja  katu-  ja  yksityistieverkolla  14 (15  %) heva

-onnettomuuksista. 

Yleisen tieverkon yleisimmät onnettomuustyypit ovat yksittäisonnettomuudet  86 (30  
%  kaikista onnettomuuksista), eläinonnettomuudet  60 (20  %  onnettomuuksista)  ja 

 risteämisonnettomuudet  48 (16  %  onnettomuuksista). Eläinonnettomuuksista  45  oli 
hirvionnettomuuksia. Kevytliikenteen onnettomuuksia tapahtui yleisellä tieverkofla  22 
(7  %). Alkoholjlla  oli osuutta  29 (10  %)  onnettomuudessa. Yleisen tieverkon onnet-
tomuudet eri onnettomuusluokissa esitetään kuvassa  7.  

Katu-  ja  yksityistieverkolla  tapahtui  1994-1997  yhteensä  78  onnettomuutta, joista  13 
 johti loukkaantumiseen  ja  yksi kuolemaan. Kevytliikenteen onnettomuuksia tapahtui 

yleisen tieverkon ulkopuolella seitsemän  (9  %).  Alkoholilla  oli osuutta  11(14  %)  on-
nettomuudessa. Katu-  ja  yksityistieverkon  onnettomuudet eri onnettomuusluokissa 
esitetään kuvassa  8.  
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Taulukko  3. 	Yleisten teiden  heva-onnettomuusasteet -  ja  tiheydet  

Tie  Tieosa Heva-onnettom uusaste Heva-onnettom uustiheys  
Vt 	23 213 3238 0,13 

214 1230 0,06 
215 18,15 0,09 
216 5,54 0,05 
217 12,93 0,11 
218 4,77 0,05 
219 24,50 0,79 
220 9,15 0,09 
221 22,22 0,16 
222 6,80 0,05  

________________  223 14,70 0,11 
Kt 	58 11 12,28 0,06 

12 20,49 0,12 
13 12,02 0,07 
15 12,76 0,13  

_________________  16 11,75 0,17 
Mt 	348 7 14,79 0,04  
_________________  8 17,84 0,09 
Mt 	621 2 47,27 0,06 
Mt 3481 6 22,88 0,12 
Mt 6007 1 28,70 0,04 

2 60,97 0,08  
__________________  3 35,06 0,03 
Mt 6044 1 25,35 0,22 
Mt 6211 1 84,98 0,11  
________________  5 466,12 0,17 
Pt 16511 1 19,02 0,50 
Pt 16512 1 45,85 0,75 
Pt 16535 1 190,83 0,06 



I 	 __ 

-  
7' 	r\/ 1997  Kuva  

TIELAITOS  
' 	Keski-Suomen  tiepliri 

7'  =  V. 1996  
-  7 	V. 1995  

Konsultoinhi ,,  
=  V. 1993 7!  a 

KEURUU  
77 
I 

y y 
I  
I  

Kevyen liikenteen onnettomuus 

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ¶ Yksittäisonnettomuus  
I 	I  Mittakaava 

Poliisin  tienpitäjille ilmoittamat  I  Eläinonnettomuus 
onnettomuudetl993 -1997 I 	I 1:300000 
10.12.1998  Muu onnettomuus  

15 



16 

	

1 	KEURUUNSKUSTA"' 
\  
I 

L  ' 	 -.  f j 	 ' 	 ' 

.Y'5.L/-• _\_ \ . 	'- 	I 	'' 	 5C'OT  MAX 	 -. 

: 

:—' 

	

ji  

(' 

iFtO\cA 

_j—f 	 - 

U 	 .. 	 ... 

c2:  
.c.,rusefka 	

NVVSANNIEM1 •. 	._  L  - 	 ' 	 -- 

TIELAITOS  
Keski-Suomen tiepiin 
Konsultointi 

KEURUU  

-  
.  

T T  
7 =V.1997  
7  =  V. 1996 

7'  
V. 1994 

7' =V.1993 
Kevyen liikenteen onnettomuus 

Kuva  

9b  

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  T I I  Yksittäisonnettomuus  Mittakaava 
Poliisin tienpitäjille ilmoittamat 
onnettomuudet  1993-1997  Eläinonnettomuus  _________  
Keuruun  keskusta  200300 

10.12.1998  Muu onnettomuus 

I T  \\ 	
\r\ 	 ___  

I 

(II 



17  
Onnettomuuksien vuoksi ongelmalliseksi  on  katsottu paikka, jossa  on  tapahtunut  tar

-kastelujakson  1993-1997  aikana vähintään viisi onnettomuutta  tai  kaksi henkilöva-
hinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tarkastelun pohjalta voidaan pitää onnettomuuksien kasautumiskohtina:  

1. Pori-Joensuu valtatien  23  tieosaa  217  Tiusalan  kohdalla. Tieosalla  on  sattunut 
kolme henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista yksi oli kuolemaan johta-
nut kohtaamisonnettomuus, Molemmat loukkaantumiseen johtaneet onnettomuu-
det olivat yksittäisonnettomuuksia,  

2. Kolhontien (mt  348)  liittymää  Pori-Joensuu valtatien  23  tieosalla  219.  Noin  300 m 
 matkalla liittymästä Keuruun keskustaan päin  on  sattunut viisi onnettomuutta, 

joista yksi johti henkilövahinkoon, Onnettomuudet olivat kääntymis-, yksittäis-  ja 
 risteämisonnettomuuksia,  

3. Kiveläntien  liittymää  Pori-Joensuu valtatien  23  tieosalla  219.  Liittymässä  on  sat-
tunut vuosina  1993-1996  yhteensä yhdeksän onnettomuutta, joista kolme oli hen-
kilövahinkoon johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia. Lisäksi liittymässä  on 

 tapahtunut kolme kääntymis-  ja  kaksi risteämisonnettomuutta sekä yksi yksit-
täisonnettomuus.  

4. Shellin kohtaa  Pori-Joensuu valtatien  23  tieosalla  219.  Tieosuudella  on  sattunut 
yhteensä neljä onnettomuutta, joista kolme tapahtui vuonna  1996.  Onnettomuuk-
sista yksi oli henkilövahinkoon johtanut risteämisonnettomuus, Muut onnettomuu-
det olivat risteämis-  ja  kääntymisonnettomuuksia.  Lisäksi Shellin pihassa  on  sat-
tunut neljä omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta.  

5. Mäntäntien (kt  58)  liittymää  Pori-Joensuu valtatiellä  23.  Liittymässä  on  sattunut 
yhdeksän onnettomuutta, joista viisi oli nsteämisonnettomuuksia, Lisäksi liitty-
mässä  on  sattunut kääntymis-  ja  yksittäisonnettomuuksia,  

6. Mäntäntien (kt  58)  tieosaa  12  välillä paikallistie  16535  (Roosinpohjantie)-
Pummilantie, Tieosuudella  on  sattunut kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta. Onnettomuudet olivat yksittäis-  ja  hirvieläinonnettomuuksia.  

7. Mäntäntien (kt  58)  tieosaa  15  Ronkavuorentien  liittymässä (±  170 m).  Liittymässä 
 on  sattunut yhteensä kandeksan onnettomuutta, joista kolme johti loukkaantumi-

seen. Näistä yksi oli kevytilikenteen onnettomuus, muut kaksi olivat nsteämison-
nettomuuksia. Lisäksi tieosuudella  on  sattunut risteämis-, yksittäis-  ja  eläinonnet-
tomuuksia.  

8. Vaasantien (kt  58),  paikallistien  16512  (Keuruuntie)  ja  Niilontien  liittymää. Liitty
-mässa  on  sattunut yhteensä kymmenen liikenneonnettomuutta, joista kaksi johti 

loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet olivat kevyen lii-
kenteen-  ja  risteämisonnettomuuksia, Omaisuusvahinkoon  johtaneista onnetto-
muuksista seitsemän oli risteämisonnettomuuksia  ja  yksi oli kääntymisonnetto-
muus.  

9. Keuruu-Liesjat-vi  maantien  621  tieosaa  2  välillä Lankkuantie-Lankkuankuja.  Tie - 
osuudella  on  sattunut kaksi loukkaantumiseen johtanutta yksittäisonnettomuutta. 



Ix  
1O.Mustajarvi-Haapamaki  maantien  3481 tieosaa 6  välillä Asematie (mt  6042)-

Haapamaentie (paiväkodin  kohdalla)  on  sattunut kaksi henkilövahinkoon johta-
nutta liikenneonnettomuutta, joista toinen oli kuolemaan johtanut kääntymison-
nettomuus. Lisäksi sattui loukkaantumiseen johtanut eläinonnettomuus. 

11.Keuruun  keskustan paikallistietä  16511  välillä Vanhankirkontie-Kantolantie (Keu-
ruuntie). Tieosalla  on  sattunut viiden vuoden aikana yhteensä  15  onnettomuutta, 
joista yhdeksän tapahtui vuosina  1996-1997. Koko tarkastelujakson  onnettomuuk-
sista kuusi johti loukkaantumiseen. Näistä viisi oli kevyen liikenteen onnettomuuk-
sia  ja  yksi risteämisonnettomuus. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet 
olivat nsteamis-, käntymis-  ja peräänajo-onnettomuuksia. Lisäksi tiealueen ulko-
puolella  on  sattunut viisi onnettomuutta. 

12.Kiveläntietä  välillä Päkärintie-Uskalintie. Katuosuudella  on  sattunut kaksi louk-
kaantumiseen johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta  ja  yksi omaisuusvahin-
koon johtanut yksittäisonnettomuus. 

Tarkasteluissa  esille tulleet ongelmakohteet esitetään kuvissa  10 a-b (s.22  ja  23). 
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3.2  Tienkäyttäjäkyselyt  

Liikenneturvallisuuden  ongelmakohteiden kartoittamiseksi  suoritettiin  tienkäyttäjäky-
sely,  joista  selvitethin  vaaralliseksi  tai  ongelmalliseksi koettuja kohteita  tai tiejaksoja. 
Kohderyhmiä  olivat koulut, päiväkodit, suuret työpaikat sekä  ammattiautoilijat.  Kyse-
lyjen kohderyhmät valittiin siten, että ne  kattoivat  koko  kaupungin alueen  ja  koskivat 
mandollisimman monia eri liikennemuotojen käyttäjiä.  Kyselykaavakkeita  lähetettiin 
yhteensä  1148  ja  niistä palautettiin yhteensä  329  kappaletta. 

Kyselyn tuloksena saadut  ongelmakohteet  ovat osittain samoja kuin onnettomuuksi-
en tapahtumapaikat. Esille tuli kuitenkin myös sellaisia vaaralliseksi koettuja kohteita, 
joissa  liikennevahinkoja  ei ole tilastoitu. 

Kyselyjen tulokset esitetään kuvissa  10 a-b (s.22  ja  23)  ja  liitteessä  1.  Kyselyjen pe-
rusteella ongelmalliseksi  on  katsottu paikka, joka  on  mainittu  kyselytutkimuksessa 

 vähintään viisi kertaa. 

Kyselyissä tuli esille seuraavia  ongelmakohteita 

• näkemäongelmat  Hoikkalan liittymässä  (pt 16511/Einari  Vuorelan  tie! Seiponnie-
mentie) [35 mainintaaj 

•  ongelmat maantiellä  6044 (Kangasmannilantie) [23 mainintaaj 

•  ongelmat  paikallistiellä  16512 (Keuruuntie)  koulun edustalla  [20 mainintaaj 

•  kevyen liikenteen ongelmat vanhalla  Lapinsalmen  sillalla  [17 mainintaaj 

• risteyslukenne  liittymässä  kt 58/pt  165 12/Niilontie 	[16 mainintaaj 

• Kankon  liian pieni  kiertoliittymä  (pt 16511/pt 16512/Kantolantie) [14 mainintaaj 

•  ongelmat  paikallistiellä  16511 (Keuruuntie) [14  mainintaa]  

•  kevyen liikenteen ongelmat  kantatien  58 (Vaasantie) alikulussa Kukkainojan  koh-
dalla  [12 mainintaaj 

• ajonopeudet Runkotiellä  [13  mainintaa]  

• nkemäongelmat  Runkotien  ja  Tyvitien  liittymässä  [13  mainintaa]  

•  ongelmat valtatien  23  ja  kantatie  58  liittymässä  (Mäntäntien  liittymä) 	[11  mai- 
nintaa]  

•  ongelmat Runkotien  ja  Konkelotien  liittymässä  [10 mainintaaj 

•  ongelmat  TB:n  liittymässä (Samuli Rantasen  tie/kantatie  58) [10  mainintaa]  

•  kevyen liikenteen väylän puuttuminen seuraavilta  tieosuuksilta: 
• Kalettoman  lenkki  (Vt  23-kt 58-mt 6045) 	[25  mainintaa]  
• Könttärin  lenkki  (kt  58-pt 16511) [25  mainintaa]  
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3.3  Haastattelut  

Liikenneturvallisuuden ongelmakohteiden kartoittamiseksi tehtiin haastatteluja, joissa 
selvitettlin vaaralliseksi  tai  ongelmalliseksi koettuja kohteita  tai  tiejaksoja.  Työn aika-
na haastateltiin Reino Salosta (Keuruun kihlakunnan poliisilaitos), Pertti Ikäheimosta 
(Keuruun kaupunki)  ja  Taisto Halttusta (Keski-Suomen tiepiiri) 

Haastatteluissa tuli esille  mm.  seuraavia ongelmia 

• Keuruuntien  (pt 16511  -  pt 16512)  ajonopeudet 

• Kevyenliikenteen  väylän puuttuminen 
•  maantieltä  6044  (Kangasmannilantie) 
•  valtatieltä  23  (Jyväskyläntie)  väliltä mt  6045  (Kalettomantie) -pt 16525  (llvestie) 

• Moottoriliikenne kevytliikenteen  väylällä välillä Mäkisenranta -  S-market  
• Näkemäesteet  Hoikkalan liittymässä (Multiantie / Einari Vuorelan  tie I  Seipon- 

niementie)  sekä  Multian  suunnan  ja  Einari Vuorelan tien suunnan liukkaus 

•  Valtatien  23  ja  kantatien  58  liittymän (Jyväskyläntie/Mäntäntie)  huonot näkemätja 
sekavat liikennejärjestelyt 

•  Kevyen liikenteen väylän  ja  Karjoportintien  liittymä (jyrkkä alamäki kevytväylältä 
tultaessa) 

• Kiveläntien  liittymä valtatiellä  23  (Jyväskyläntie) 

• Kantatien  58  (Mäntäntie)IRonkavuorentienlYliahontien  liittymä 

• Hirvionnettomuusvaara  valtatiellä  23  (Virtaintie) Piilinkylän kohdalla 

• Liittymäjärjestelyt vt:n  23  (Jyväskyläntie)Imt:n  6045  (Kalettomantie)  liittymässä 

• Maantien  6045  (Kalettomantie)  muodostuminen oikotieksi 

• Ajonopeudet  maantiellä  6212  Pihlajavesi-Liesjärvi (Valkeajärventie)  välillä Koipi-
kangas-Asemakylä-koulu-Väliahon liittymä 

• Haapamäen Siwan  edustan kevyen liikenteen väylälle pysäköidyt asiakasautot 

•  Asuntoalueiden vaihtelevasti merkityt etuajo-oikeussuhteet  ja  korkeat ajonopeu
-det  asuntoalueilla 

• Suojatiemaalausten  puuttuminen 

• Talvikunnossapidon laatuvaihtelut  samalla tiellä 

• Tieluiskat metsätaipaleilla (suistumistilanteessa  vahinkoa aiheuttavia kiviä, puita 
 ja  pylväitä) 

Haastatteluissa esille tulleet ongelmakohteet esitetään kuvissa  10 a-b (s.22  ja  23).  
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3.4  Maastokäynnit  

Onnettomuustarkastelun,  kyselyjen  ja  haastattelujen lisäksi kartoitettiin liikennetur-
vallisuuden ongelmakohteita maastokäynneillä, joiden aikana arvioitiin esille tulleiden 
kohteiden lisäksi muun tieverkon ongelmia  ja  parantamisehdotuksia. 

Maastokäynnit  toivat esille  mm.  seuraavia parantamistarpeita: 

kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle  23  välille Keuruu-Kaleton 

• korotettujen suojateiden  ja  kevyen liikenteen väylän rakentaminen paikallistielle 
 16509  (Lapinsalmentie)  ja  maantielle  6044  (Kangasmannilantie) 

nopeuksien  alentaminen Keuruun taajamassa 

Muita maastokäynneillä esille tulleita parantamistarpeita olivat  mm.:  

• liittymien kanavointeja  ja  saarekkeellisia liittymiä  mm.  kääntymiskaista  valta-
tieltä  23  maantielle  6045  

•  uusien kevyen liikenteen väylien rakentaminen  mm.  Haapamäen  kirkon  ja  yläas-
teen kohdille maantiellä  3481  (Riihontie) 

• pientareiden leventäminen,  mm.  kantatiellä  58  välillä Keuruu -Multia  

• liittymien  ja  ajoratojen  kaventaminen,  mm.  Kiveläntien liittymän  kaventaminen 
valtatielle  23  

• alikulkujen  rakentaminen,  mm.  alikulku valtatien  23  liittymään Hautalantie  I  maan-
tie  6045  

uusien suojateiden rakentaminen,  mm.  paikallistiellä  16509  (Lapinsalmentie) 

•  uusien saarekkeellisten suojateiden rakentaminen,  mm.  kantatie  58  Koulutien  ja 
 Tehtaantien liittymiin 

• korotettujen suojateiden  sekä hidasteiden rakentaminen,  mm.  koulun  ja  uimahallin 
kohtaan paikallistiellä  16512  (Keuruuntie) 

• näkemäraivausten  suorittamista poistamalla puustoa  ja  kasvillisuutta sekä leik-
kaamalla pengertä,  mm.  paikallistiellä  16511  Harmaakorventien lithymässä 

• liikennemerkkien  lisääminen,  mm. stop-merkki kantatien  58  ja  Yliahontien  liitty-
mään 

• tievalaistuksen  lisääminen,  mm.  koko  Könttärin-lenkin valaistus 

• nopeusrajoituksien  alentaminen,  mm.  koulun edustalla paikallistiellä  16512  (Keu-
ruuntie) 

Maastokäynneillä  esille tulleet ongelmakohteet esitetään kuvissa  10 a-b (s.22  ja  23). 
 Liitteessä  2 on  esimerkki maastokäyntikorteista, joissa esitetään kohteen  pa

-rannusehdotus. 
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4.  PARANNUSEHDOTUKSET  

Maastokayntien  yhteydessä määritettiin  ongelmakohteiden parantamisehdotuksia.  Maas-
totarkasteluihin  osallistuivat Harri  Alatupa (Tielaitos,  Konsultointi), Pertti Ikäheimonen 

 (Keuruun  kaupunki)  ja  Taisto Halttunen (Keski-Suomen  tiepiiri). 

Parannuskohteita valokuvattlin  ja  kohteista laadittiin  hankekortit,  joissa  parannuskohteet 
 jaettiin kolmeen  kiireellisyysluokkaan. Parannusehdotukset  on  esitetty kuvissa  14 a-b 

(s.38-39).  Lisäksi jokaisesta kohteesta tehtiin  suunnittelukortti.  Esimerkki  suunnittelukor-
tista  on  liitteessä  2. 

4.1  Toimenpideohjelman laadintaperiaate 

Parannusehdotusten mukaisille toimenpiteille  laskettiin  henkilövahinko-onnettomuus
-vähenemät (heva-vähenemat).  

Yleisten teiden osalta  laskennat  suoritettiin  TARVA-ohjelmalla.  Keuruun  katu-  ja  muiden 
teiden  heva-vähenemät  arvioitiin  TARVA -ohjelmaan  perustuvien vaikutuskertoimien  ja 

 vuosina  1994-1997  tapahtuneiden  henkilövahinko-onnettomuuksien  (heva
-onnettomuuksien) perusteella. 

Yleisten teiden toimenpiteet  on  asetettu kolmeen  toimenpideryhmään  1.  vuoden  tuottoas
-teen  perusteella:  

- Toimenpideluokka  I  ^  15 % tai  yksittäisen toimenpiteen  kustannUcset <  5 000  mk  
- Toimenpideluokka  II 2-15 % tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  5 000-32 000  mk  
- Toimenpideluokka  Ill 	2 % tai  yksittäisen toimenpiteen  kustannijcset  >32 000  mk  

Keuruun  kaupungin  katuverkon  ja  muun tieverkon toimenpiteet  on  asetettu järjestykseen  1. 
 vuoden  tuottoasteen  ja kustannusarvion  perusteella.  

Tuottoaste  on  laskettu  1  vuoden  heva-onnettomuussäästöjen  ja  rakennuskustannusten 
 suhteena. Heva-onnettomuuden  kustannuksena  on  käytetty  975 800 mklheva

-onnettomuus (Tieliikenteen  ajokustannukset  1995).  

Yleisten teiden  ja kaavateiden heva-vähenemät ja  niistä  lasketut  1.  vuoden  tuottoasteet  ei-
vät ole keskenään vertailukelpoisia, koska yleisistä teistä  TAR VA-ohjelmalla tehdyissä  las-
kennoissa  on  ollut käytettävissä laajemmat  lähtötiedot  kuin  kaavateistä. 
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4.2  Toimenpideluokka  I 

IA  Nopeusrajoitusten alentaminen Keuruun  ja Haapamäen keskustaajamien 
 kohdalla  

Keuruun keskustaajaman  kohdalla valtatien  nopeusrajoitusta  50 km/h  jatketaan  pt:n  16511 
 (Keuruuntie)  liittymästä  kt:n  58  (Mäntäntie)  liittymään saakka.  Pt:n  16511  (Keuruuntie)  no-

peusrajoitus  30 km/h  aloitetaan valtatien liittymästä  ja  välillä  Karikon kiertoliittymä -  Kurki
-landentien  liittymä  nopeusrajoitusta  lasketaan  50 km/h 40 km/h.  Pt:n  16512  (Keuruun

-tie)  nopeusrajoitusta  40 km/h  jatketaan  mt:n  58  (Vaasantie)  liittymään. Lisäksi asuntoalu-
eilla, joilla nykytilanteessa  on  voimassa nopeusrajoitus  50 km/h  katuverkon nopeusrajoi-
tusta  lasketaan  50 km  -^  40 km/h.  

Haapamäen  taajamassa  mt:llä  3481  koulun  ja  kirkon kohdalla sekä välillä  mt  6043  (Tava-
ratie) -  vt  23  nykyistä  nopeusrajoitusta  50 km/h  lasketaan  40 km/h.  Lisäksi  mt:n  6043  ja 

 mt:n  6042  (Asematie)  sekä nykyisen  kaavatieverkon nopeusrajoitusta  lasketaan  50 km/h 
40 km/h.  

Nopeustason laskemiseua  on  suuri merkitys erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksien 
vakavuuteen.  Jos auto  törmää  50 km/h  nopeudella  jalankulkijaan,  kuolee  jalankulkija  40  % 

 tapauksista.  Ajonopeuden  ollessa  40 km/h  kuolee  jalankulkija  15  %  tapauksista. Nykyiset 
 ja  uudet  nopeusrajoitukset keskustataajamien  kohdalla esitetään liitteessä  3  ja  4. 

2A  Runkotie  I  Konkelotie  liittymä 

Runkotien  ja  Konkelotien  liittymässä  on  sattunut viiden vuoden  tarkastelujakson  aikana 
yksi loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.  Liittymän ongelmiksi  on 

 koettu huonot näkemät  (pensas-aita), kevyen liikenteen turvaton  ylityskohta, Runkotie 
ylinopeudet  sekä epäselvät  etuajo-oikeussuhteet.  

Kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan  parannettavaksi Runkotielle  rakennettavalla 
 korotetulla suojatiellä.  Lisäksi liittymässä tehdään  näkemäraivauksia.  

3A Kt 58 I  Yliahontie liiftymä  

Liittymä  on  koettu vilkkaaksi  ja  vaaralliseksi.  

Yliahontielle  ehdotetaan  asennettavaksi  stop-merkkI.  

4A  Kiveläntie  I  Karjoportintien, Uskalintien  ja Kuusipellontien lifttymät 

Kiveläntiellä  välillä  Uskalintie-Karjoportintie  on  sattunut yhteensä  neija  onnettomuutta, 
joista yksi oli loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.  Kiveläntien 
ongelmiksi  on  koettu  Kiveläntien ylinopeudet, Kivelänmäen näkemäongelmat  sekä ke-
vyen liikenteen  turvattomat ylityskohdat. 

Kiveläntielle  ehdotetaan rakennettavaksi  korotetut suojatiet Karjoportintien, Uskalintien 
 ja  Kuusipellontien liittymiin.  Lisäksi  Kiveläntien nopeusrajoitusta  ehdotetaan  lasketta-

vaksi  50 km  -^  40 km/h.  



5A Pt 16511  tieosa  1,  Pitäjäntuvantien  liittymä sekä kaupungintalon kohta 

Tieosuudella  on  sattunut tarkastelujakson aikana kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Tieosuuden ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen turvattomat tien 
ylityskohdat. 

Nykyisten suojateiden kohdalle  on  ehdotettu rakennettavaksi korotetut suojatiet.  

6A Kt 58 I pt 16512 I  Niilontien  liittymä 

Liittymässä  on  sattunut viiden vuoden tarkastelujakson aikana yhteensä kymmenen on-
nettomuutta, joista kaksi johti loukkaantumiseen. Tienkäyttäjäkyselyissa liittymää  on  pi-
detty vilkkaana  ja turvattomana  kevyelle Ilikenteelle. Lisäksi liittymän ongelmaksi  on  ko-
ettu kantatien ylinopeudet. 

Kantatien  jo  olemassa olevaa suojatiesaareketta ehdotetaan suurennettavaksi. Lisäksi 
liittymään ehdotetaan asennettavaksi ylisuuri suunnistustaulu liittymän liikenteen sel-
keyttämiseksi.  

7A Pt 16512  tieosa  1,  koulun kohta 

Koulun edustalla  on  sattunut tarkastelujakson aikana yhteensä neljä onnettomuutta, 
joista kaksi johti loukkaantumiseen. Käyttäjäkyselyissä tieosuuden ongelmiksi  on  koettu 
paikallistien ylinopeudet sekä koululaisten varomattomuus. Lisäksi tieosuuden suojatiet 

 on  koettu turvattomilcsi. 

Kevyen liikenteen ylityskohtia ehdotetaan parannettavaksi rakentamalla koulun  ja  uima-
hallin kohdalle korotetut suojatiet.  

Kuva  11  Koulun kohdalle  (7A)  ehdotetaan rakennettavaksi korotettu suojatie 
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8A Pt 16511 I  Einari Vuorelan  tie!  Seiponniementie,  Hoikkalan liittymä 

Hoikkalan liittymässä  on  tarkastelujakson  aikana sattunut kaksi onnettomuutta, joista 
toinen oli loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.  Liittymän ongel

-miksi  on  koettu paikallistien  ylinopeudet  sekä  näkemäesteenä  olevat männyt (suojelta-
via). 

Hoikkalan  liittymän  kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan  parannettavaksi paikallis
-tielle rakennettavalla  korotetulla suojatiellä.  

9A  Vt  23  tieosa  219,  Shellin liittymä 

Shellin liittymässä  ja  pihassa  on  sattunut yhteensä kandeksan onnettomuutta, joista yk-
si johti loukkaantumiseen.  Liittymän  liikenne  on  koettu sekavaksi.  

Liittymän  liikennettä esitetään  selkeytettäväksi liikenteenjakajasaarekkeella. 

1OA  Pt 16512  tieosa  1,  koulun kohta  P-alue 

Pysäköintialueen kohdalla  on  sattunut kaksi kevyen liikenteen onnettomuutta, joista toi-
nen johti loukkaantumiseen. Pysäköintialueen  ongelmiksi  on  koettu kevyen liikenteen 
väylän liittyminen  p-alueeseen. 

Pysäköintialueen  liittymäjärjestelyjä  ehdotetaan  parannettavan  p-alueen väärinkäytön 
 estävillä saarekkeilla (saarekkeita  p-alueelle  ja  koulun liittymään).  

hA  Vt  23  tieosa  219,  Kiveläntien  liittymä 

Kiveläntien  liittymässä  on  sattunut viiden vuoden  tarkastelujakson  aikana yhteensä yh-
deksän onnettomuutta, joista kolme oli henkilövahinkoon johtaneita kevyen liikenteen 
onnettomuuksia.  Liittymän ongelmiksi  on  koettu  liittymän  huono  välityskyky  (paljon kes-
kustasta  Kiveläntielle  päin suuntautuvaa liikennettä) sekä kevyen liikenteen  turvatto-
muus. 

Kiveläntietä  ehdotetaan  kavennettavaksi liittymän  kohdalla erottamalla linja -autopysäkki 
 liittymästä  ja  siirtämällä  tuippaa  lähemmäs valtatietä. Lisäksi kevyen liikenteen oloja eh-

dotetaan  parannettavaksi suojatiejärjestelyjä tarkistamalla.  

12A Kt 58  tieosa  16!  Jyväaitantien, Tehtaantien  ja  koulukeskuksen kohdan 
suojatiet 

Tieosuuden  ongelmiksi  on  koettu  kantatien turvattomat  kevyen liikenteen  ylityspaikat.  

Kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan  parannettavaksi  rakentamalla  saarekkeet 
kantatieUe Jyvätien, Tehtaantien  ja  koulukeskuksen kohdalla oleville  suojateille. 
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13A  Mt6044tieosa  1,  Pappilanniementien  liittymä 

Tieosuuden ongelmiksi  on  koettu tien ylityskohtien  ja  kevyen liikenteen väylän puute 
sekä ylinopeudet Kangasmannilantiellä (mt  6044).  Lisäksi tien talvikunnossapito  on  ko-
ettu huonoksi. 

Kevyen liikenteen oloja ehdotetaan parannettavaksi rakentamalla saarekkeellinen suo-
jatie Kangasmannilantielle Pappilanniementien liittymään.  

14A Pt 16509  tieosa  1,  vanha Lapinsalmen silta 

Lapinsalmen  sillalla  on  sattunut yksi omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus.  Tien
-käyttäjäkyselyissä  sillan  ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen liikenteen järjestelyt sekä 

autojen nopeudet sillalla. 

Kevyen liikenteen olosuhteita esitetään parannettavaksi rakentamalla  sillan  molempiin 
päihin korotetut suojatiet sekä alentamalla nopeusrajoitusta  40 km/h  -^  30 km/h. 

15A Kt 58  tieosa  15,  Teollisuustien  liittymä 

Teollisuustien  liittymässä  on  sattunut kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta onnetto-
muutta. Liittymän ongelmaksi  on  koettu turvaton kevyen liikenteen ylityskohta. 

Kantatielle liittymän  kohdalle  on  rakennettu suojatiesaareke syksyllä  1998. 

16A  Vanhanradantie/Heinonperäntie  liittymä 

Vanhanradan  ja  Heinonperäntien liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät. 

Liittymässä tehdään näkemäraivauksia.  

17A  Salokanteleenpolku 

Salokanteleenpolun talvikunnossapito  on  koettu huonoksi. 

Väylän talvikunnossapitoa tehostetaan.  

18A Mt 3482  (Kolhontie)  I  vt  23  liittymä 

Opasteet  Kolhon  suunnasta tultaessa  on  koettu huonoiksi. 

Maantien  3482  ja  Tyriseväntien  liittymässä olevaa suunnistustaulua täydennetään sekä 
mt:n  3482  ja  vt:n  23  liittymässä olevia tienviittoja siirretään siten, että ne ovat mt  3482 

 tulosuunnan  jatkeena. 
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19A  Suojateiden havaittavuuden  parantaminen 

Keskustaajaman  nykyisten  suojateiden  maalauksia  ja  suojatiemerkkien havaittavuutta 
 parannetaan  herätevarsin Keuruun keskustaajamassa Mäntäntiellä (kt  58),  Vaasantiellä 

(kt  58),  Kangasmannilantiellä (mt  6044),  Lapinsalmentiellä  (pt 16509),  Keuruuntiellä  (pt 
16511, pt 16512),  Mäntäntiellä  (pt 16511),  Ronkavuorentiellä  ja  Kiveläntiellä  sekä  Haa-
pamäen  taajamassa  Riihontiellä (mt  3481),  Pihlajavedentiellä (mt  3481)  ja  Asematiellä 
(mt  6042),  yhteensä noin  30  suojatietä.  

4.3  Toimenpideluokka  II  

lB  Mt 3481  tieosa  6,  Lyseontien  liittymä 

Koulun  ja  kirkon kohdalla  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana kaksi  omaisuusvahinkoon 
 johtanutta onnettomuutta, joista toinen oli kevyen liikenteen onnettomuus. Tieosuuden 

 ongelmiksi  on  koettu  turvattomat  kevyen liikenteen olosuhteet.  

Lyseotien  liittymää ehdotetaan  muotoiltavaksi  uudelleen. Lisäksi kevyen liikenteen olo-
suhteita ehdotetaan  parannettavaksi  maantielle nykyisen kevyen liikenteen väylän koh-
dalle rakennettavalla  suojatiesaarekkeella.  

2B Kt 58-pt 16511,  "Könttärin  lenkki" 

Könttärin  lenkillä  on  sattunut viiden vuoden  tarkastelujakson  aikana yhteensä  24  on-
nettomuutta, joista seitsemän johti loukkaantumiseen. Loukkaantumiseen johtaneista 
onnettomuuksista viisi oli kevyen liikenteen onnettomuuksia.  Tien  käyttäjäkyselyissä 

 lenkin tiet  on  koettu  kapeiksi  (kapeat  pientareet  kevyelle liikenteelle)  ja  tieosuuksien 
 raskaan liikenteen määrä  on  koettu suureksi. Lisäksi  kt:ltä  58  ja  pt:ltä  16511  puuttuu 

osittain valaistus.  

Könttärin  lenkille ehdotetaan rakennettavaksi valaistus  kt:lle  58  välille  mt  621-pt 16511 
 sekä  pt:lle  16511  välille taajaman  raja  - kt  58  liittymä (yhteensä  n. 3,3 km). 

3B  Vt  23  tieosa  216,  Vetunpuiston  liittymä 

Tienkäyttäjäkyselyissä liittymän ongelmiksi  on  koettu valtatien  ylinopeudet,  valaistuksen 
puute sekä  liittymän  huono  välityskyky.  

Valtatien valaistusta ehdotetaan rakennettavaksi  Veturipuiston  liittymään asti (noin  500 
 metrin  matkalle).  
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4B Kt 58 I  Ronkavuorentie  I  Mäntytien  liittymä 

Ronkavuorentien  liittymässä  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana yhteensä kandeksan 
onnettomuutta, joista kolme johti loukkaantumiseen.  Liittymän  liikenne  on  koettu vilk-
kaaksi. Lisäksi  Ilittymän  ongelmaksi  on  koettu linja -autopysäkkien  huono sijainti ennen 

 Ii  ittymää. 

Kantatielle  on  rakennettu kaksi  suojatiesaareketta  syksyllä  1998.  Lisäksi  kantatien  ke-
vyen liikenteen väylää ehdotetaan  jatkettavaksi  n. 100 mm  matkalla valtatien suuntaan.  

-' 

Kuva  12 Kt  58/Ronkavuorentie/Mäntytie  liittymään  (48)  ehdotetaan rakennetta-
vaksi suojatiesaarekkeet sekä jatkettavaksi kI-väylää  

5B  Samuli Rantasen  tie,  "Teboilin  liittymä" 

Teboilin liittymän ongelmiksi  on  koettu  sekavuus  ja vilkas  liikenne sekä kevyen liiken-
teen väylän puute.  

Teboilin  liittymässä tehdään  liittymän  uudelleen muotoilua  kt:n  58  tarveselvityksen  mu-
kaisesti. Kohde  on  tiepiirin  toimenpideohjelmassa  vuoden  2001  hankkeena.  
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6B Pt 16506,  Valkealahti 

Tienkäyttäjäkyselyissä Vatkealanden  paikallistien ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen 
liikenteen olosuhteet sekä linja-autopysäkkien  ja  valaistuksen puuttuminen. 

Valkealanden paikaUlstielle  ehdotetaan rakennettavaksi linja-autopysäkit  (n.  seitsemän 
pysäkkiä).  

7B Mt 3481  tieosa  6,  Haapamäki mutka 

Pihiajavedentien  ja  Riihontien yhtymäkohdan  mutkassa  on  sattunut tarkastelujakson ai-
kana yksi loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus. Tieosuuden  on

-gelmiksi  on  käyttäjäkyselyissä  koettu kevyen liikenteen ylityskohdan puute sekä huonot 
näkemät.  

Mutkan  näkemiä  ehdotetaan parannettavaksi leikkaamalla pengertä. Lisäksi kevyen lii-
kenteen väylään ehdotetaan jatkettavaksi Petäisentien liittymään asti  (n. 500 m). 

8B Mt 6044,  Kangasmannilantie 

Kangasmannilantiellä  on  sattunut tarkastelujakson aikana kaksi onnettomuutta, joista 
toinen oli loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus. Maantien  angel- 
miksi  on  koettu kevyen liikenteen väylän puute sekä turvattomat tien ylityskohdat. 

Kangasmannilantielle  ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen väylää noin  0,7 
 km:n  matkalle.  Lisäksi valaistusta ehdotetaan uusittavaksi.  

9B  RunkotieNarsitie  liittymä 

Liittymän ongeimiksi  on  koettu Runkotien ylinopeudet sekä linja-autopysäkin huono si-
jainti välittömästi suojatien vieressä. 

Liittymän  linja-autopysäkkiä ehdotetaan siirrettäväksi. 

lOB Koulukeskukset 

Koulukeskuksien pysäköintialueiden  merkitseminen  on  koettu puutteelliseksi. Lisäksi 
koulujen pihoihin ei ole järjestetty tarpeeksi pyörätelineitä (pyörät tukkivat ajoväylät). 

Koulukeskuksien pysäköintialueita  ehdotetaan merkittäväksi paremmin liikennemerkein. 
Lisäksi koulujen pihoihin ehdotetaan järjestettäväksi lisää pyörätelineitä. 
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liB Karjoportintie 

Käyttäjäkyselyissä  tien ongelmiksi  on  koettu kevyen liikenteen väylän liittymä sekä nä-
kemät Kiveläntien liittymässä (mäki). 

Karjoportintien  parannustyöt  on  jo  aloitettu. Kevyen liikenteen väylän liittymäkohtaan ra-
kennetaan korotettu suojatie. Lisäksi Kivelän asuntoalueelle asetetaan alennettu alue- 
rajoitus  50 km - 40 Km/h. 

12B  Kiveläntien  I  Kaskitien  liittymä  

Tienkäyttäjäkyselyissä Kaskitien liittymän ongelmiksi  on  koettu Kiveläntien ylinopeudet, tur-
vaton kevyen liikenteen ylityskohta, Kivelänmäki sekä huonot näkemät. 

Liittymässä tehdään näkemäraivauksia. Lisäksi liittymän kevyen liikenteen oloja ehdotetaan 
parannettavaksi Kiveläntielle rakennettavalla korotetulla suojatiellä.  

13B  Kantolantie  I K-kaupan  p-alueen liittymä 

Kantolantien ongelmiksi  on  koettu tien kapeus, huono talvikunnossapito  ja  K-kaupan 
pysäköintialueen kohdan turvattomat suojatiet.  

P-alueen kohdalle ehdotetaan rakennettavaksi korotettu suojatie.  

14B  Oikotie, Seipon päiväkoti 

Oikotien ongelmaksi  on  koettu pysäköinti kevyen liikenteen väylälle  ja  ajoradalle.  

Suunnitelma kohteen parantamiseksi  on  vireillä. Seipon päiväkodille ehdotetaan raken-
nettavaksi pysäköintialue.  

15B  Einari Vuorelan  tie 

Tien käyttäjäkyselyissä  Einari Vuorelan tien ongelmiksi  on  koettu huono tien ylityskohta 
jäähallin kohdalla sekä sekavat liikennejärjestelyt rukoushuone Betanian liittymässä. 

Kevyen liikenteen oloja ehdotetaan parannettavan jäähallin  ja  Teletalon suojateitä  ko-
rottamalla.  

16B  Runkotie/Juurikkatien  liittymä 

Runkotien  ja  Juurikkatien  liittymässä  on  sattunut yksi omaisuusvahinkoon johtanut on-
nettomuus tarkastelujakson aikana. Liittymän ongelmiksi  on  koettu Runkotien ylinopeu

-det  sekä turvaton kevyen liikenteen ylityskohta. 

Runkotielle Juurikkatien  liittymään ehdotetaan rakennettavaksi saarekkeellinen suojatie. 



17B Mt 6045, Keuruun varikko 

Varikon  kohdalla  on  sattunut tarkastelujakson aikana yksi omaisuusvahinkoon johtanut 
onnettomuus. Maantie  on  koettu turvattomaksi kevyelle liikenteelle kapeuden  ja  tien yli-
tyspaikkojen takia. Lisäksi tiellä  on  paljon raskasta liikennettä, koska tietä käytetään oi-
kaisuväylänä vt:ltä  23  kt:lle  58.  

Kevyen liikenteen turvallisuutta ehdotetaan parannettavaksi maantielle Keuruun varikon 
kohdalle rakennetavalla suojatiesaarekkeella.  

18B Linturaitti 

Linturaitilla  on  sattunut neljän vuoden tarkastelujakson aikana yksi omaisuusvahinkoon 
johtanut onnettomuus.  Tien  ongelmiksi  on  koettu tien epäselvät etuajo-oikeussuhteet 
Linturaitin ytinopeudet sekä huonot kevyen liikenteen ylityskohdat. 

Linturaitin kärkikolmioita  ehdotetaan poistettaviksi. Lisäksi nopeuksien hillitsemiseksi  ja 
 kevyen liikenteen ylityskohtien turvaamiseksi Kurkilandentie  ja  Jouhtiraitin liittymiin  sekä 

lähellä Huhkoraittia olevaan  mutkan  kohtaan ehdotetaan rakennettavaksi korotetut 
su  oj  a  tiet  

4.4 Toimenpideluokka  Ill 

1C Kt 58 tieosa 16, KI -alikulku  

Kantatien Siilontien  kohdan kevytliikenteen olosuhteet  on  koettu turvattomaksi, 

Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan vuonna  1997  valmistuneen tarveselvityksen 
mukaisesti rakentamalla Siilontien liittymään uusi alikulku, siirtämällä Siilontie Tarvan-
tietä vastapäätä  ja  rakentamalla Tervantien varteen korotettu ki-väylä, josta  on  yhteys 
alikulkuun. Kohde  on  Keski-Suomen tiepiinn toimenpideohjelmassa vuoden  2001  hank-
keena.  

2C  Vt  23-mt 6045-kt 58, "Kalettoman  lenkki"  

Kalettoman  lenkillä  on  sattunut viiden vuoden tarkastelujakson aikana yhteensä  33  on-
nettomuutta, joista viisi johti henkilävahinkoon. Henkilövahinkoon johtaneita onnetto-
muuksista kaksi oli kevyen liikenteen onnettomuuksia.Lenkin tieverkolla  on  paljon ras-
kasta liikennettä. Lisäksi tieosuuksien ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen liikenteen 
olosuhteet (valtatiellä  on  kapea piennaralue  ja  maantie  on  kapea). 

Valtatielle  23  ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen väylä sekä valaistus välille 
 Pt 16525  - mt  6045  aiemmin laaditun tarveselvityksen mukaisesti (yhteensä  n. 3 km).  



3C Pt 16509,  Lapinsalmentie 

Lapinsalmentiellä  on  viiden vuoden  tarkastelujakson  aikana tapahtunut kaksi omaisuus
-vahinkoon  johtanutta onnettomuutta.  Tien ongelmiksi on  koettu tien kapeus kevyelle lii-

kenteelle sekä kevyen liikenteen väylän puuttuminen.  

LapinsalmenteIIe  rakennetaan  ki-väylä noin  1,5 km  matkalle ja  valaistusta parannetaan. 
Uusia  suojatieyhteyksiä  rakennetaan  Kyyhkysenmäentien, Suntiolantien  ja Mutkatien 
liittymiin.  Lisäksi  Kangasmannilantien Ronkavuorentien  liittymään ehdotetaan raken-
nettavaksi  saarekkeellinen suojatie.  Kohde  on  tiepiirin  toimenpideohjelmassa  vuoden 

 2000  hankkeena.  

Kuva  13  Lapinsalmentielle  (3C)  rakennetaan ki-väylä, parannetaan valaistusta 
sekä maalataan uusia suojateitä 

4C  Vt  23 I  mt  6045  liittymä 

Kalettomantien  liittymässä  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana yksi loukkaantumiseen 
johtanut onnettomuus.  Liittymän ongelmiksi  on  koettu  Hittymän  huono  välityskyky,  va-
laistuksen puuttuminen sekä turvaton kevyen liikenteen  ylityskohta.  

Liittymä ehdotetaan  parannettavaksi  vuonna  1997  valmistuneen  tarveselvityksen  mu-
kaisesti rakentamalla liittymään  kanavointi  valtatien suunnassa,  kääntymiskaista  valta-
tieltä oikealle maantielle  6045 kääntyville  sekä  kevytliikenteen  alikulku  vt:lle  23.  
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5C Kt 58 I  mt  6045  liittymä 

Liittymässä  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana kolme  omaisuusvahinkoon  johtanutta 
onnettomuutta.  Liittymän  näkemät  on  koettu huonoksi.  

Liittymän näkemiä  ja  kantatien  suuntausta ehdotetaan  parannettavaksi kt  58  tarveselvi-
tyksen  mukaisesti noin  1  km:n matkalla.  

6C Kt 58,  välillä Keuruu-Multia  

Kt 58  tarveselvityksen  mukaan tieosuuden  päällysteleveys  auttaa  vaaditun  taajamien ul-
kopuolella.  näkemäolosuhteet  auttavat  vaaditun (kohtaamisnäkemä  300 m)  sekä henki-
lövahinkojen  onnettomuustavoite ylittyy Keuruun  ja Multian  taajamissa. Lisäksi Lukkarin 
mutka  Multian  taajamassa lukeutuu  tarveselvityksen  mukaan  geometrian  ongelma- 
alueeksi (näillä  tieosuuksilla mitoitusnopeuden  80 km/h  vaatimukset  alittuvat  vaaka

-geometrian  osalta).  

Kantatiellä  välillä Keuruu -Multia  ehdotetaan  tarveselvityksen  mukaisesti  parannettavaksi 
 tien suuntausta  8  km:n  ja  tietä  levennettäväksi  noin  10  km:n matkalla.  (Osa  hankkeesta 

 on  Multian  kunnan puolella.)  

7C Mt 3481  tieosa  6,  Haapamäki koulun kohta 

Koulun  ja  kirkon kohdalla  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana kaksi  omaisuusvahinkoon 
 johtanutta onnettomuutta, joista toinen oli kevyen liikenteen onnettomuus. Tieosuuden 

 ongelmiksi  on  koettu  turvattomat  kevyen liikenteen olosuhteet. 

Tieosuuden kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan  parannettavaksi  rakentamalla ke-
vyen liikenteen väylä välille  Tervatehtaanpolku - Lyseontie  (n. 430 m). 

8C Kt 58  tieosa  15,  Honkolan  mutka  

Tien  vaakageometria  on  koettu  jyrkäksi Honkolan  mutkan  kohdalla.  

Honkolan  mutkan  kohta  on  ehdotettu  parannettavaksi kt  58  tarveselvityksen  mukaisesti 
suuntausta parantamalla noin  300  m:n  matkalla.  

9C Pt 16525,  Korkeakoski 

Korkeakosken paikallistiellä  on  sattunut vuonna  1997  kaksi  omaisuusvahinkoon  johta-
nutta onnettomuutta.  Tie on  koettu  mutkaiseksi  ja  mäkiseksi.  

Paikallistietä  parannetaan välillä  vt  23-Ilvesmäki. Kohde  on  Keski-Suomen tiepiirin toi
-menpideohjelmassa  vuoden  1999  hankkeena.  
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bC Kt58/mt621  liittymä 

Mt:n  621  liittymässä  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana yksi  omaisuusvahinkoon  johta-
nut onnettomuus.  Liittymän ongelmiksi  on  koettu  liittymän  huono  välityskyky  maantielle 

 käännyttäessä. 

Kantatielle  tehdään  saarekkeelliset kääntymiskaistat  aiemmin  laaditun tarveselvityksen 
 mukaisesti. Kohde  on  tiepiirin  toimenpideohjelmassa  vuoden  2001  hankkeena.  

lic  Mt 621  tieosat  2-4,  Liesjärvelle 

MaantieUä  621  välillä  Uskali-Liesjärvi (yht.  24 km) on  sattunut  tarkastelujakson  aikana 
yhteensä seitsemän onnettomuutta, joista kaksi johti loukkaantumiseen. Tieosuuden 

 ongelmiksi  on  koettu tien kapeus, väärät  kaarrekallistukset,  raskaan liikenteen suuri 
määrä, valaistuksen puuttuminen sekä huonot kevyen liikenteen olosuhteet. 

Maantien  621  parantaminen välillä  Uskali - Palvalampi  on  tiepiirin  toimenpideohjelmassa 
 vuosina  1999 - 2000. 

12C Mt 3481,  Haapamäen Siwan  kohta 

Siwan  edustan ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen  väylälle pysäköinti. 

Siwan  edustalle ehdotetaan rakennettavaksi  pysäköintitilaa.  

13C Pt 16523  tieosa  2,  Harmaakorventien  liittymä 

Harmaakorventien liittymän  näkemät  on  koettu huonoiksi. 

Liittymässä tehdään  näkemäraivaus.  Lisäksi liittymää ehdotetaan  muotoiltavaksi  uudel-
leen.  

14C  Samuli Rantasen  tie  

Samuli Rantasen tiellä  on  sattunut neljän vuoden  tarkastelujakson  aikana yksi  omai-
suusvahinkoon  johtanut onnettomuus.  Tien  ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen 
väylän puute. 

Samuli Rantasen tielle rakennetaan kevyen liikenteen väylä välille  TB:n  liittymä  -  Män
-nikköhovi. 



1 5C Tavaratie  ja  Tavaratie/Ratatie  liittymä, Haapamäki  

Tavaratien  varrella  on  asuntoalue. jossa asuu paljon lapsiperheitä.  Ratatien liittymän 
 ongelmaksi  on  koettu huono  geometria  sekä moottoriajoneuvojen nopeudet. Lisäksi  hit

-tymässä  on  huonot näkemät.  

Ratatien hiittymässä  tehdään  näkemäraivauksia.  Lisäksi  hiittymä  ehdotetaan  muotoilta-
vaksi  uudelleen.  Tavaratielle  ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen väylä  koko 
tieosuudelle.  

16C Mt 6212, Pihlajavesi -koulu 

Maantie  6212  välillä  Pihlajavesi -  koulu  on  koettu kapeaksi kevyelle liikenteelle. 

Maantie ehdotetaan  parannettavaksi tarveselvityksen  mukaisesti leventämällä  ja pääl-
lystämällä  tie.  
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4.5  Kustannukset  

Parannustoimenpiteitä  on  suunnitelmassa esitetty yhteensä  53  kpl.  Niiden kokonaiskus-
tannukset ovat noin  76,0  Mmk. 

Yleisten teiden parannustoimenpiteitä  on  esitetty  28  kpl  ja  kustannukset ovat noin  73,5 
 Mmk. Keuruun kaupungin parannustoimenpiteitä  on  esitetty  17  kpl  ja  kustannukset ovat 

noin  1,0  Mmk. Tielaitoksen  ja  kaupungin yhteisiä parannustoimenpiteitä  on  esitetty yhteen-
sä kandeksan  ja  niiden kustannukset ovat noin  1,5  Mmk. 

Toimenpideluokka  I  

Ensimmäiseen luokkaan ryhmitetyillä toimenpiteillä vähennetään noin  0,5  Mmk:n inves-
toinneilla  0,68  henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Tällöin ensimmäisen vuoden tuot-
toasteeksi saadaan  144  %. 

Toimenpideluokka  II  

Toisen luokan toimenpiteillä  2,7  Mmk:n investoinneilla vähennetään  0,12  henkilövahinko
-onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden tuottoaste  on 4.3  %. 

Toimenpideluokka  III  

Kolmannen  luokan toimenpiteillä voidaan vähentää noin  72,8  Mmk investoinneilla  0,34  
henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden tuottoaste näillä toimenpi-
teillä  on 0,5  %.  

4.6  Toimenpiteiden vaikutukset 

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden  tehokkuutta arvioidaan henkilövahinko-onnettomuuksien 
vähenemisenä eli säästyvillä henkilövahinko-onnettomuuskustannuksina. 

Taloudellisesti tehokkaimpia toimenpiteitä ovat pienin kustannuksin toteutettavat toimen-
piteet  mm.  näkemien parantamiset,  nopeusrajoitusten alentamiset, liikenteenohjaustoi-
menpiteet  ja  suojatiejärjestelyt (korotetut  ja  saarekkeelliset suojatiet).  Myös vilkkaasti lii-
kennöityjen teiden valaiseminen  on  tehokas turvallisuutta parantava toimenpide. 

Keuruun  kaupunkiin esitettävät toimenpiteet, niiden alustavat kustannusarviot sekä henki-
lövahinko-onnettomuusvähenemät esitetään taulukoissa sivuilla  41  -  43.  



TOIMENPIDELUOKKA  I 	1.  Vuoden  tuottoaste  >15% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  <  5000  mk 
Kohde Toimenpide 	 - Heva. Kustann.  1.  vuoden  Toteut. HUOM 

väh  Iv 1 000  mk  tuottoaste T=Tiel 
% K=Kaup 

lA  Nopeusrajoitusten alentaminen  0184 50 '359,1 T/K  

2A Runkotie/Konkelontien  liittymä Korotettu  suojatie, näkemaraivaus  002 20 975,8 K __________________________________  
3A Kt 58lYliahoritien  liittymä  Stop-merkki  Yliahontielle  0,007 2 341,5 T 

(to 15 et 5788) _______________________________________ _______ ___________ ____________ _______ __________________________________  

4A Kiveläntie/Karjaportintien- 	Uskalin-  ja  Korotettu  suojatie  3 kpl,  rajoitus  40 km/h 0,136 50 265,4 K  Jaksolla  on  tapahtunut kaksi  kI-hevaa 
Kuusipellontien Ilittymät  vuosina  1994-97 

SA Pt 16511, Pitajäntuvantien liittyma Korotetut suojatiet (2kpl)  0,093 40 226,9 T  
seka  kaup.talon  kohta  (to 1 et 130  ja  to 1 et 690) 

6A Kt S8/pl 16512/Niilontien  liittymä  Kantatien suojatiesaareketta suurennetaan  0,043 25 167,8 T 
(kt  58 to 16 et 575)  ja  asennetaan ylisuuri  suunnistustaulu  

7A Pt 16512,  koulun kohta Korotettu  suojatie  koulun  ja  uimahallin  0,033 20 161,0 T 
(to 1 et 150  ja  to 1 et 200)  kohdalle  (2 kpl) _______ ___________ ____________ _______ __________________________________  

8A Pt 16511,  Einari Vuorelan  tie/Seipon-  Korotettu  suojatie  0,013 10 126,9 T 
niementien  liittymä  (to 1 et 960) 

9A  Vt 23,Shellin liittyma  (to 219 et 1850)  Shellin  lnttymaän lukenteenjakalasaareke  0,029 25 113.2 K 

1OA  Pt 16512,  koulun kohta,  P-alue  P-alueen  Iiittymdjärjestelylen  parantaminen  0,013 15 84,6 K 
(to 1 et 200 

hA  Vt  23  / Kiveläntien Inttyma Kivelantien liittyman  parantaminen,  la -pysa-  0,04 50 78,1 T/K  
(to 219 et 1780) kin  siirto,  kl- jarjestelyt ________ ____________ _____________ ________ _______________________________________  
Kt 58/16/Jyvaaitantien, Tehtaantien  ja Suojatiesaarekkeet 3kpI  0,043 60 69,9 T  
koulukeskuksen  suojatiet  (to 16 et 150 -400) ______ __________ __________ ______ _______________________________  

13A Mt 6044, Pappilanniementien luttyma Saarekkeellinen suojatie Pappilanniemen-  0,011 20 53,7 1 
(to 1 et 680)  tien  liittymäan _______ ___________ ___________ _______ __________________________________  

14A Pt 16509/ 01,  vanha  Lapinsalmen  silta Korotettu  suojatie  sillan  molempiin  paihin,  0,01 20 48,8 T/K  
(to 1 et 1340  ja  toi  et 1460)  nopeusrajoitus  40km/h-> 30km/h 

iSA  Kt 58, Teollisuustien  liittymä  Suojatiesaareke  0,007 20 34,1 T  Kohteen  parantamistoimenpiteet  
(to 15 et 5200)  toteutettu syksyllä  1998 

16A Vanhanradantie/Heinonperäntie Nkemaraivaus  0 1 0 K 

17A Salokanteleenpolku Talvikunnossapidon  tehostaminen  0 2 0 K 

iSA  Mt 3482/vt 23  liittymä  Suunnistustaulun täydentäminen (mt  3482  /  0 2 0 T  
vt  23 to 217 et 0) Tyriseväntie  liittymä)  ja tienviitan  siirto  (mt 

3482/vt  23 liittyma) 

19A Suojateiden havaittavuuden  paranta- Suojatiemaalaukset  ja suojatie- ** 
 30 

T/K  

minen (kt  58, mt 3481, mt 6042, nit merkeille herätevarret 
6044,pt 16509,pt 16511,pt  16512,  
Einari  Vuorelantie  ja Kiveläntie)  

Yli  i ttNA 	 U,b) 	'4ID? 	 14,U 

* 
 Laskettu ainoastaan yleisen tieverkon  onnettomuusvähenemä  (kustannukset kuitenkin  koko tieverkolla) 	

** 
 Kustannuksissa mukana  vain herätevarret 



TOIMENPIDELUOKKA  II 	1.  Vuoden  tuottoaste  2-15% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  5000-32000  mk  

Tunn.  Kohde Toimenpide  Heva. Kustann.  1.  vuoden  Toteut. HUOM 
vh/v  1 000  mk  tuottoaste T=Tiel 

% K=Kaup ____________________________  

Mt 3481,  Lyseontien tiittyma Suojatiesaarekeja liittyman  muotoilu  0,004 30 13,0  T/K  

(to 6 et 4760)  __________ ___________ _______ ________________________________  

Kt 58-pt 16511  "Könttarin tenkki'  Valaistus alueelle  n. 3,3 km 0,052 400 1 2,7 1 

3B  Vt  23,  Veturipuiston tnttyma  Valaistuksen jatkaminen  Veturipuiston  0,006 75 7.8 T 

(to 216 et 3030)  luttymaan  asti  n 500  metria  (2530-3030)  _______ __________________________________  

4B Kt  58/Ronkavuoreritie/Mantytie luttyma Suojatiesaareke  2  kpl, KI-väylajatke  n. 100 0.008 100 7,8 1  Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  

kt  58 to 15 et 5635)  metria  Jyväskylän tien suuntaan toteutettu  syksyl(a  1998  

SB  Samuli Rantasen  tie 	Teboilin luttyma' Luttyman  uudelleen muotoilu  0,008 200 3,9  T/K Toimenpideohjelmassa  v 2001  

(kt  58 to 16 et 800)  toteutetaan  kt  58  parantamlssuunni- 
telman yhteydessa  

6B Pt 16506,  Vatkealahti  La -pysakkien  rakentaminen  ptlle  (7  kpl)  0.002 70 2.8 T 

(to 1 et 0  -  to 1 et 5670)  ____________________________________ ______ __________ __________ ______ _______________________________  

7B Mt 3481,  Haapamaki,  mutka  Kt -vaylalatke  n 500  metria Petäisentien  0,012 500 2.3 T 

(to 1 et 5560)  tiittymaan  asti,  penkereen  leikkaus  

SB  Mt 6044/01  Kangasmannilantie KI-vayla  0,7 km,  valaistuksen uusiminen  0,028 1200 2,3 T 

(to 1 et 200 -  to 1 et 91 4 )  ______ _________ __________ _______ ______________________________  

9B  RunkotieNarsitien liittyma  Linja-autopysakin  siirto  0 5 0 K  

lOB Koulukeskukset Pyoratelineita  ja  p-alueen merkitseminen  0 7 0 K  

liB Kartoportintie  Tien  parantaminen. rajoitus  50km/h ->  40 0 10 0 K  Kohteen  parannustyot  ajoitettu  v 1998 

km/h,  korotettu  suojatie ytittavän ki-vaytän  
kohta  

12B  Kivelantie/Kaskitien liittyma Nakemäraivaus  ja  Kivelantietle  korotettu  0 12 0 K  

suotatie _____________ ________ ____________________________________  

13B  Kantolantie/K -kaupan  p-atueen liittyma  Korotettu  suojatie, suojatiemerkinnat  0 14 0 K 

14B  Oikotie.  Seipon paiväkoti  P -a(ueen  rakentaminen  0 20 0 K  Suunnitelma kohteen parantamiseksi 
toteutetaan  

15B  Einari Vuorelan  tie  Korotetut suojatiet Jaahattin  ja  Teletalon  0 20 0 K  
suojateitte  2  kpl ____________ _______ __________________________________  

16B  Runkotie/Juurikkatien liittyma Rukoilantiete saarekkeellinen suojatie  0 20 0 K 

17B Mt 6045/01,  Keuruun varikko Suojatiesaareke  0 20 0 T  

(toi  et 2000)  __________________________________ _______ ___________ ____________ _______ __________________________________  

18B  Linturaitti Karkikolmiot  pois,  korotettuja suojateita  0 32 0 K  
Kurkilandentien  ja  Jouhtiraitin luttyrniin  Seka  
mutkan  kohta  Huhkoraitin  lähelle  3  kpl 

YHTEENSA 	 0,121 	2 735 	4,3 

N)  



TOIMENPIDELUOKKA  III 	1.  Vuoden  tuottoaste <  2 % tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset>  32 000  mk  

Tunn.  Kohde Toimenpide  Heva. Kustann.  1.  vuoden  Toteut. HUOM 

vah/v  1 000  mk  tuottoaste TTiel 

% K=Kaup ____________________________  

Kt 58/16, KI-alikulku  (to 16 et 1110) Ahkulun  rakentaminen,  kI-järtestelyt, Siilotien  0,018 1050 1.7 T/K  Kohteesta tehty  tarveselvitys,  
si-to toimenpideohjelmassa  V 2001 

20  Vt  23  - mt 6045  - kt 58 "Kalettoman KI -väylän rakentaminen Keuruu -Kaleton  0,053 3180 1,6 T  Kohteesta  on  tehty  tarveselvitys  

lenkki"  valille yht 	n 	3,0km,  valaistus  

3C Pt 16509/01 Lapinsalmentie KI-väyla  n 	1,5 km,  uusia  suojateitä  0022 1500 1,4 1 Toimenpideohjelmassa  v 2000 

(to 1 et 0  -  to 1 et 1480) Kyyhkysenmaentien, Suntiolantien  ja  
Mutkatien luttymun  seka  suolatiesaareke 
Ronkavuorentien lvttymaan.  valaistuksen 
parantaminen  

4C  Vt  23/mt  6045 liittyma  Kl  alikulku 	kanavointi  0.01 1400 0,7 T  Kohteesta  on  tehty  tarveselvitys  

(VI 23 to 221 etU) __________ ___________ _______ _______________________________  
50 Kt 58/ 6045 Ivttyma  Suuntauksen parantaminen  1,0 km 0015 2000 0.7 1 Tarveselvitys  tehty  

(kt S8to  14 et 1050  -  to 15 et 300) __________ ___________ _______ _______________________________  

60 Kt 58,  Keuruu -Multia  Tien  suuntauksen parantaminen  (8 km).  tien  0.155 25000 0.6 1 Tarveselvitys  tehty  
levennys  (10 km) _______ _______________________________  

70 Mt 348 1/06 Haapamaki,  koulun kohta  KI-vaylajatke  n 430 metria  valita  0j302 400 0,5 T 

to 6 et 4330 -  to 6 et 4760) TehtaanpolkU-LySeofltie ___________ ____________ _______ __________________________________  

80 Kt 58/15, Honkolan  mutka Suuntauksen parantaminen  0,3 km Q003 600 0,5 T Tarveselvitys  tehty  

(to 15 et 2000 -  to 15 et 2300) ______ __________ ___________ _______ _______________________________  

9C Pt 16525 Korkeakoski Pt n  parantaminen  valilla vt  23-llvesmaki 0,01 2000 0,5 T Toimenpideohjelmassa  v 1999 

(toletO-tol et2442)  

100 Kt 58/mt 621 hittymä Kanavointi  0,003 1000 0.3 T Toimenpideohlelmassa  v 2001 

(kt  58 to 16 et 1561) ______ _________ __________ _______ ______________________________ 
liC  Mt 621 Liesjarvelle Mt 621  parantaminen  Uskali-Palvalampi  ja  0 044 30800 0,1 T Uskali-Palvalampi toimenpideohjel- 

Palvalampi-Liesjärvi  va lilla  (fl 	24 km)  massa  v 1999-2000 (6,3  Mmk)  

120 Mt 3481, Haapamaen Siwan  kohta  (to Paikoitusjarjestelyt  0 50 0 T/K  

6 et 800) ____________________________________ ______ __________ ___________ _______ _______________________________  
130 Pt 16523, Harmaakorventien liittyma Nkemäraivaus, liittymän  muotoilu  0 100 0 1 

(to 2 et 120) __________________________________ ______ _________ __________ _______ ______________________________  
140  Samuli Rantasen  tie KI-vaylä Mannikkbhovi -TB n  risteys  0 150 0 K  Kohteesta tehty  tarveselvitys. 

toimenpideohlelmassa  v 2001 

T Tavaratie  ja  Tavaratie/Ratatien liittyma, KI-vaylan  rakentaminen,  nakemaraivaus.  0 550 0 K  

Haapamäki  liittymän  muotoilu  

160 Mt 6212/0 1 Pihlajavesi -koulu  Tien leventaminen  ja  paällystaminen  0 3000 0 T  Tehty  tarveselvitys  

(to 1 et 0-toi  et 1600) __________________________________ ______ _________ __________ _______ ______________________________ 

YHTEENSA 	 0,335 	72780 
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5.  LIIKENNEKASVATUS-  JA  TIEDOTUSSUUNNITELMA  

5.1  Yleistä lilkennekasvatuksesta  ja  -tiedotuksesta  

Liikenneturvaliisuustyön  tärkeä  osa-alue  on  liikennekasvatus  ja  -tiedotus.  Monet  onnetto-
muudet johtuvat väärien asenteiden ohjaamasta virheellisestä liikennekäyttäytymisestä. 

 Nuorten ja  kokemattomien,  varsinkin mieskuljettajien ajamat onnettomuudet johtuvat usein 
näyttämisen halusta  ja  omien ajotaitojen yliarvioimisesta. Rattijuoppous  on  osoitus omasta 

 ja  toisten turvallisuudesta piittaamattomasta asenteesta. Vanhukset  ja  lapset saattavat olla 
terveistä asenteistaan huolimatta turvallisuusriski itselleen  ja  muille.  Lasten kokemus  lii-
kenteestä  ja  arviointikyky  ovat puutteellisia, vanhuksilla huomiokyky  on  alentunut sekä 
reagointinopeus  ja  liikkuminen hidastunut. Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan 
ihmisten asenteisiin niin, että  he  käyttäytymisellään edistävät liikenneturvallisuutta. Liiken-
netiedottamisella vaikutetaan siihen, että ihmiset tunnistavat omat edellytyksensä  ja  mah-
dollisuutensa selviytyä liikenteessä. 

Liikennekasvatus  on  osa  tapakasvatusta:  hyviin tapoihin kuuluu asiallinen, kohtelias  ja  toi-
set huomioon ottava käyttäytyminen myös liikenteessä. Koti  on  liikennekasvatuksen  kan-
nalta yksikkö, jonka avulla liikenneturvallisuuteen voidaan parhaiten vaikuttaa. Kun ymmär-
rämme, että liikenteen vaarat uhkaavat oman perheen jäseniä  ja  itseä, lisääntyy vastuun-
tuntomme paremmin kuin mihin yleinen liikennekasvatus pystyy. Kun koti ottaa vastuuta, 
liikennekasvatus saadaan tehokkaaksi, jatkuvaksi  ja  yksilölliseksi  sekä lapsen tuttuun ym-
pänstöön soveltuvaksi.  

5.2  Liikennekasvatus  ja  -tiedotus Keuruun kaupungissa 

Yleistä 

Kaikkia väestöryhmiä koskeva jatkuva liikennekasvatusprosessi edellyttää jokaisen kunnan 
toimialan osallistumista  ja  yhteistyötä sekä yhteisen suunnittelu-  ja  seurantajärjestelmän 

 kehittämistä. Järjestelmän avulla vaikutetaan eri ikäisten  ja  eri tavoilla liikkuvien kuntalais-
ten käyttäytymiseen liikenteessä. Kuntalaiset yritetään saada myös tiedostamaan omat 
mandollisuutensa vaikuttaa liikenneturvallisuusasioihin. Kunnan viranomaisten keskinäisen 
yhteistyön lisäksi tulee tehdä yhteistyötä myös muiden liikenteen parissa toimivien viran-
omaisten  ja  järjestöjen kanssa. 

Keuruun  kaupungille  on  tehty vuonna  1984  suunnitelma "Esitys liikenneturvallisuustyön 
tiedotus-  ja  koulutusohjelman järjestämiseksi Keuruufia". Suunnitelmassa  on  esitetty liiken-
neturvallisuustyön opetus-  ja  tiedotusohjelma  järjestelmällisesti ikäluokittain kaikkien kun-
talaisten tavoittamiseksi. Kullekin kohderyhmälle  on  määritelty sopiva opetus-  ja  tiedotus- 
materiaali. Suunnitelman toteuttamiseen Keuruulla ei kuitenkaan ryhdytty 



.15  
Tavoitteet  

Liikennekasvatus-  ja tiedotussuunnitelman  keskeisenä tavoitteena  on  liikennekäyttäytymi
-sen  parantaminen niin, että eri  tienkäyttäjäryhmät  käyttäytyvät liikenteessä mandollisim-

man turvallisesti. Toinen tärkeä tavoite  on  tiedotustoiminnan tehostaminen. Tiedottamisella 
 pyntään  kiinnittämään kuntalaisten huomio  liikenneturvallisuusasioihin,  kerrotaan ongel-

mista  ja  turvallisuuden edistämiseksi tehtävästä työstä. Tiedottamisen tavoitteena tulee 
olla myös vuorovaikutuksen lisääminen kuntalaisten kanssa. Kunnassa  liikenneturvalli-
suustyötä  tekevien henkilöiden tulee olla asukkaille tunnettuja, jolloin heitä  on  kaikkien 
helppo  Ihestyä.  Lisäksi tiedottamisen tulee olla tehokasta  ja  jatkuvaa. Tiedottamiseen 
osallistuu  ja  siitä vastaa kukin toimiala osaltaan. 

Liikenneturvallisuuden parantamisen  määrällisten  tavoitteiden saavuttaminen  on  helposti 
mitattavissa onnettomuuksien vähenemisenä.  Lilkennekasvatukselle  ja  -tiedottamiselle 
asetettujen tavoitteiden toteutuminen  on  sen  sijaan usein vaikea määritellä, koska yksise-
litteisiä esimerkiksi asenteita  mittaavia  mittareita ei ole olemassa. Tässä suunnitelmassa 
lähtökohtana  on  kohderyhmäkohtainen Ilikennekasvatus  ja  -tiedotus  ja osatavoitteiden 

 asettelu.  

Liikennekasvatuksen  ja  -tiedotuksen organisointi 

Liikennekasvatuksen  ja  -tiedotuksen kehittymisen edellytyksenä  on  työn jatkuvuus  ja  jär-
jestelmällisyys. Työssä tulee panostaa seuraaviin asioihin:  

•  riittävien resurssien turvaaminen  
• yhteistyöjärjestelmä  (kunnan  toimialatja  en  järjestöt, yhdistykset  ja  viranomaiset) 

 •  tiedottaminen  ja liikenneturvallisuusaineiston  hankinta  
•  työntekijöiden koulutus  
• onnettomuusrekisteri 



Kuva  15 	Liikennekasvatustyön organisointi 

Liikennekasvatusta  ja  -tiedottamista koordinoi  Iiikenneturvallisuusryhmä,  johon kuuluu 
kuntaan nimettävä liikenneturvallisuusvastuuhenkilö  ja  eri toimialojen yhdyshenkilöitä. 
Vastuuhenkilö  on  kaaviossa  esitetty nimettäväksi teknisten  ja  ympäristöasian toimialalta, 

 mutta yhtä hyvin hänet voidaan nimetä myös joitain muulta toimialalta. Ryhmän tehtäviä 
ovat: 

•  huolehtia yhteistyöstä eri toimialojen  ja  järjestöjen kanssa 
•  hankkia liikenneturvallisuusaineistoa  ja  jakaa  se  muille toimialoille 
•  tehdä kunnan vuosittainen liikenneturvallisuusohjelma 
•  seurata koulutustarjontaa  ja  tiedottaa siitä 
•  huolehtia liikennekasvatustyön tavoitteiden toteutumisen arvioinnista  ja  seuran-

nasta 

Liikenneturvallisuutta  koko  kaupungissa koordinoivan vastuuhenkilön lisäksi jokaisella toi-
mialalla  on  yhdyshenkilö,  joka huolehtii käytännön liikenneturvallisuustyöstä toimialallaan. 
Työn onnistumiseksi olisi myös huomioitava, että liikenneturvallisuustyö lisää vastuuhen

-kilön ja  yhdyshenkilöiden työmäärää,  Kyseisten henkilöiden lisääntynyt työmäärä tulisi 
huomioida palkanlisäyksenä  tai  kokouspaikkioina. 
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Kuva  16 	Liikennekasvatusprosessi  

5.2.1  Teknisten  ja  ympäristäasioiden  toimi 

Nykytila  

Teknisten  ja  ympäristöasioiden toimen työhön kuuluu huolenpito fyysisen liikenneympäris-
tön tilasta, johon kuuluu maankäytön  ja  katujen suunnittelu, toteuttaminen  ja  kunnossapito. 
Liikenneturvallisuus liittyy siten kiinteästi  ja  monimuotoisesti  toimialan jokapäiväiseen työ-
hön. Kaavateiden  ja  alueiden suunnittelijoiden koulutukseen kuuluu liikenneturvallisuusasi

-at  ja  he  saavat aiheeseen liittyvää täydennyskoulutusta työnantajan järjestämissä koulu-
tustilaisuuksissa. Suunnittelijoiden käytössä olevat ohjeet  ja  normit sisältävät myös liiken-
neturvallisuusmääräyksiä  ja  -ohjeita. 

Liikennekasvatusta  ja  -tiedottamista ei koeta suoranaisesti toimialan tehtäviin kuuluviksi. 
Vuorovaikutus asukkaiden  ja  tienkäyttäjien kanssa  on  vähäistä. Suunnitteluvaiheessa yh-
teydenpitoa asukkaisiin ei ole järjestetty, esimerkiksi kaavateiden parantamisen yhteydes-
sä yleisötilaisuuksia pidetään  vain  poikkeuksellisesti. Järjestelmällistä yhteistyötä muiden 
kaupungin toimialojen kesken ei liikennekasvatuksen osalta ole ollut. Yhteistyö julkisten 
tiedotusvälineiden kanssa ei yrityksistä huolimatta ole käynnistynyt kunnolla. 

Liikenneväylien  kunnossapito vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen  ja  myös liik-
kumisen turvallisuuteen. Keuruulla keskustan  ja  Haapamäen  taajaman kunnossapito  on 

 järjestetty esimerkillisesti Tielaitoksen, kiinteistöjen  ja  kaupungin yhteistyönä. Kunnossa-
pito  on  järjestetty alueurakkana yksityisellä urakoitsijalla. Järjestely takaa eri tahojen  hallin

-noimille  alueille laadultaan yhtenäisen kunnossapidon tason. 



Keuruun  kaupungin kaduilla, kiinteistöjen piha-alueilla  tai  yksityisteillä  tapahtuvia liikenne-
onnettomuuksia ei kaupungin toimesta rekisteröidä järjestelmällisesti. 

Tavoitteet 

Teknisten  ja  ympäristöasioiden toimen tavoitteet liikennekasvatuksen  ja  -tiedottamisen 
osalta ovat: yhteistyön lisääminen eri toimialojen välillä  ja  järjestelmällisen tiedottamisen 
sisällyttäminen osaksi työnkuvaa. 

Teknisten  ja  ympäristöasioiden toimen yhtenä tärkeänä tehtävänä  on  edistää turvallisen 
ymparistön  ja  tasa-arvoisten liikkumismandollisuuksien luomista kaikille keuruulaisille. 
Tehtävässä onnistuminen vaatii kiinteää yhteistyötä kunnan eri toimialojen  ja  muiden yh-
teistyötahojen, kuten Tielaitoksen  ja  poliisin kesken. Maankäytön, yleisten teiden, katujen 

 ja  alueiden suunnittelun yhteydessä kuullaan muita osapuolia: heidän tarpeitaan  ja  toivei-
taan. Alueilla, joilla asuu paljon vanhuksia tulee esimerkiksi panostaa talvikunnossapidossa 
erityisesti liukkauden torjuntaan. 

Yhteistyön edistämiseksi kaikista uusista suunnitelmista ilmoitetaan  jo  aikaisessa vaihees-
sa kunnan  en  osapuolille  ja  asukkaille. Esimerkiksi kaavaratkaisuja esiteltäessä otetaan 
esille myös hankkeen liikenneturvallisuusvaikutukset. Kun suunnitelmat tarkentuvat  ja 

 hankkeen toteutus lähestyy, tiedottamista lisätään  ja  tiivistetään.  Rakentamisen aikana 
yhteydenpito  on  säännöllistä. Kun liikennejärjestelyistä kerrotaan, huomioidaan erityisryh

-mät,  kuten koulut , vanhusten palvelutalot  ja  vastaavat nykyistä huolellisemmin. Uusista 
toiminnallisista ratkaisuista ilmoitetaan riittävän ajoissa  ja  toistuvasti sekä opastetaan ihmi-
siä käyttäytymään niissä oikein. 

Teknisten  ja  ympäristöasioiden toimiala pyrkii esittelemään omaa työtänsä esimerkiksi 
kouluihin konkreettisten hankkeiden yhteydessä  ja  siinä ohessa antaa liikennekasvatusta 

 ja  -valistusta sekä jakaa aiheeseen liittyvää materiaalia. Esittelytilaisuuksiin löytyy helposti 
kayttökelpoista  ja  ajankohtaista turvatietoa eri järjestöjen, kuten Tieyhdistyksen  ja  Liiken-
neturvan  Internet-sivuilta. Tiedottamisesta vastaavat siihen toimialalla nimetyt henkilöt  ja 

 liikenneturvallisuusvastuuhenkilö  seuraa tiedotuksen toteutumista. Yhdessä liikenneturval-
lisuusvastuuhenkilön kanssa sovitaan paikallisten tiedotusvälineiden kanssa säännöliisestä 
liikenneturvallisuutta edistävästä uutisoinnista. 

Teknisten  ja  ympäristöasioiden toimialan henkilöstö, suunnittelijat, rakentajat  ja  kunnossa- 
pitäjät, koulutetaan sisäisesti huomioimaan liikenneturvallisuus  ja  erilaiset liikenteessä mu-
kana olevat ryhmät entistä tietoisemmin. 

Liikenneonnettomuuksien määrän seuraamiseksi  ja  onnettomuuspaikkojen  selvittämiseksi 
olisi toivottavaa, että Keuruulle saataisiin käyttöön tieosapohjainen onnettomuusrekisteri. 
Rekisten edesauttaa onnettomuuksille alttiiden paikkojen löytämistä, jolloin tarvittavat  kor

-jaustoimenpiteet  voidaan nopeasti määritellä  ja  ennaltaehkäistä  uusien onnettomuuksien 
syntyminen. 
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Kehittäminen  

Teknisten  ja  ympänstöasioiden toimella  on  vastuu kaupungin liikenneturvallisuustyöstä  ja 
 siten myös liikennekasvatuksesta  ja  -tiedottamisesta. Toimialalle nimitetään liikenneturval-

lisuusvastuuhenkilö, joka koordinoi eri toimialojen välistä yhteistyötä.  Hän  laatu liikennetur-
vallisuusohjelman, kerää  ja  jakaa liikenneturvallisuusaineistoa eri toimialojen yhdyshenki-
löille. Vastuuhenkilö myös seuraa liikennekasvatustyön toteutumista toimialoittain, arvioi 
sitä  ja  raportoi siitä kaupungin luottamushenkilöiHe  ja  johdolle. 

Tiedottamisen  ja  vuorovaikutuksen lisäämiseksi asukkaiden  ja  eri yhteistyöryhmien välillä 
laaditaan hankekohtaisesti erillinen tiedotussuunnitelma. Suunnitelma varmistaa kaikille 
asianosaisille hankkeen esittelyn  ja  vaikuttamismandollisuuden  sekä suunnittelijoille pa-
lautteen saamisen nittävän varhaisessa vaiheessa. 

Liikenneturvallisuuskoulutus  liitetään osaksi teknisten  ja  ympäristöasioiden toimialan hen-
kilökunnan koulutusta. Koulutuksen tulee olla systemaattista  ja  määräajoin  toistuvaa. 

Välittömänä toimenpiteenä selvitetään yhteistyössä Tielaitoksen kanssa, onko onnetto-
muusrekisterin saaminen Tielaitoksen kautta mandollista.  

5.2.2  Sosiaalitoimi 

Nykytila  

Lasten  päivähoidossa tiikennekasvatus  on  läpi  kaiken  hoidon  ja  opetuksen kulkevaa toi-
mintaa. Päivähoitoikäinen lapsi ei vielä luku itsekseen,  sillä  lapsen huomio-  ja  arviointikyky 

 eivät siihen riitä. Vanhemmat tuovat  ja  vievät lapsen hoitoon  ja  hoidosta kotiin. Hoidossa-
oloaikana päiväkodin aitojen ulkopuolella Ilikuttaessa hoitohenkilökunta  on  aina  lasten  mu-
kana kertoen, opastaen  ja  ohjaten lapsia konkreettisissa tilanteissa, Esikoulussa käsitel-
lään liikenneasioita  ja  peruskoulun aloittavien  lasten  kanssa käydään läpi turvallinen koulu- 
reitti. 

Päivähoidossa ei anneta systemaattisesti liikennekasvatusta, vaikka  se  koetaan erittäin 
tärkeäksi. Lapset saavat kuitenkin päivähoidossa hyvin konkreettista opetusta liikenteessä 
käyttäytymiseen. Heille opetetaan liikennemerkkejä  ja  turvallisia leikkipaikkoja  ja  he  oppivat 
ylittämään kadun  tai  tien suojatietä pitkin.  Lasta  koskevia liikennetapahtumia käydään 
myös läpi keskusteluin  ja  kuvien avulla. Myös poliisi vierailee pàiväkodeissa  ja  -kertioissa. 

 Poliisin opetuksen painopiste  on  kevyen liikenteen asioissa  ja  leikkipaikkojen  turvallisuu-
dessa. Lastenhoitajat  ja  vanhemmat toivovat liikennekasvatusta myös itselleen. 

Nykyajan vanhukset ovat mieleltään virkeitä  ja  muun muassa autoilevat mielellään, vaikka 
näkö, kuulo  ja  reaktiokyky  voivat olla heikentyneet.  Vanhustyössä  kampanjoita  tai tee-
mapäiviä  vanhuksille ei ole järjestetty. Poliisin kanssa  on  tehty hyvää yhteistyötä  ja  poliisi 

 on  avustanut henkilökuntaa aina tarvittaessa. Esimerkiksi Lehtiniemen päiväkeskuksessa 
 on  yhdessä poliisin kanssa käyty tapauskohtaisia neuvotteluja vanhusten ajokunnosta. Lii-

kennekasvatus liittyy kaupungin sosiaalitoimialan vanhuksille järjestämään päivätoimin-
taan, johon osallistuu kuitenkin  vain  pieni  osa  kaikista vanhuksista. Vanhuksiin  ja  myös 
vammaisiin kohdistuvaa liikenneturvallisuustyötä  on  asenteiden parantamiseksi tehtävä 
työ. Vanhuksia  tai  vammaisia ei saa syyllistää eikä aliarvioida, vaan heidät  on  kohdattava 
tasavertaisina yhteistyökumppaneina esimerkiksi tietoiskuja liikenteestä järjestettäessä. 



Tavoitteet  

Lasten  päivähoidossa tavoitteena  on  saada lapset omaksumaan turvallinen liikenne- 
käyttäytyminen sekä käyttämään turvavälineitä kuten turvavyötä, pyöräilykypärää  ja  hei-
jasti mia 

Päivähoidon henkilökunnan koulutuksessa  ja  kokoontumisissa  sekä vanhempainilloissa  ja 
 muissa tapaamisissa painotetaan liikennekasvatuksen merkitystä  ja  muistutetaan, että ai-

kuiset omalla esimerkillään vaikuttavat  lasten  asenteiden  ja  käyttäytymismallien  muodos-
tumiseen. Päivähoitajien tulee tarvittaessa antaa asennekasvatusta myös  lasten  vanhem-
mille  ja  saada heidät paremmin sitoutumaan liikennekasvatuksen tavoitteisiin. 

Vanhustyössä liikenneturvallisuusongelmat  eivät ole niinkään kiinni vanhusten asenteista, 
vaan siitä että heidän havainto-  ja  toimintakykynsä voivat olla alentuneet, Nämä seikat vai-
keuttavat vanhusten selviytymistä liikenteessä  ja  saattavat aiheuttaa vaaratilanteita liiken-
teessä. Vanhukset tarvitsevat ensisijaisesti opastusta käytännön asioissa. Heitä tulee  va

-istaa  liikenteen vaaroista  ja  tiedottaa mandollisuuksista parantaa oman liikkumisen turval-
lisuutta. Erilaiset apuvälineet, kuten potkuri, kävelykeppi  ja  liukuesteet edesauttavat  turval-
lista liikkumista liukkaalla tiellä. Myös toisten ihmisten tulee muistaa vanhusten rajoitteet 
liikkumisessa  ja  antaa heille aikaa  ja  apua vaikkapa kadunylityksessä. 

Liikenneympäristön  selkeys  ja  heippokulkuisuus  parantavat paitsi vanhusten  ja  vammais-
ten myös muiden liikkujien olosuhteita. Asuinalueiden, päiväkotien, vanhusten  ja  vam-
maisten palvelukeskusten sekä muun lähiympäristön tulee tukea turvallista liikkumista. 
Turvallisen ympäristön aikaansaaminen edellyttää aloitteita  ja  parannusehdotuksia kaikilta 
sosiaalitoimen henkilökuntaan kuuluvilta. Liikennesuunnittelijoiden sekä teiden  ja  katujen 
fyysisiä ratkaisuja suunnittelevien henkilöiden asenteisiin voi vaikuttaa tuomalla heille esille 
ongelmia  ja  tavoitteita oman toimialan lähtökohdista  ja  tarpeista. Liikenneympäristön fyysi-
sissä ratkaisuissa vanhusten  ja  muiden erityisryhmien tarpeiden huomioiminen edistää ta-
sa-arvoisia liikkumismandollisuuksia. 

Kehittäminen 

Päivähoidon liikennekasvatus tapahtuu tutussa  ja  turvallisessa ympäristössä. Oppituokioita 
varten  on  olemassa Liikenneturvan  ja  muiden tuottamaa opetusmateriaalia. Poliisi  on  val-
mistanut myös itse omaa paikkakuntakohtaista opetusmateriaalia. Opetusmateriaalin 
avulla voidaan havainnollistaa  ja  käydä läpi erilaisia liikennetilanteita. Poliisin vierailut päi-
väkoteihin  ja  -kerhoihin  ovat hyvin toivottuja. Poliisin ojentamana heijastin saa erilaisen  ar-
vosisällön  kuin kaupasta ostettu. Normaaleihin päivätoimiin, kuten askartelu-, piirtämis-  ja 

 lauluhetkiin  voidaan säännöllisesti ottaa liikenneturvallisuusteema. Kaduilla  ja  teillä liikutta-
essa  on  tärkeää, että siihen liittyy käytännön opastus liikenteessä selviytymiseksi. 

Henkilökunta  on  saatava käytännössä toteuttamaan tiedostamansa liikenneturvallisuusasi
-at,  kuten aikuisen esimerkin vaikutus  lasten  asenteisiin. Tähän voidaan vaikuttaa tiedot-

tamalla ilmoitustauluilla  ja  jakamalla esitteitä. Henkilökunnalle jaetaan säännöllisesti myös 
Liikenneturvan Liikennevilkku-lehti.  Lasten  vanhemmat  on  saatava sitoutumaan yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Osana sitoutumista  on  esimerkiksi yhdessä päiväkodin kans-
sa sovittujen liikenneturvallisuussääntöjen noudattaminen myös kotimatkoilla. Vanhempiin 
voidaan vaikuttaa vanhempainilloissa  ja lasten  kautta. 
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Vanhuksia voidaan opastaa tekemään itsensä  näkyviksi  liikenteessä käyttämällä heijasti-
mia  ja heijastavia  vaatteita.  Ikääntyneille  autoilijoille voidaan järjestää yhteistyössä poliisin, 
Liikenneturvan  tai  autokoulun kanssa ajo-  ja  liikenteessä  selviytymiskursseja.  Esimerkiksi 

 Liikenneturvalla  on  iäkkäiden  turvallisuuskysymyksiin perehtyneitä  kouluttajia, joiden asi-
antuntemus  on  aina käytettävissä. Erilaisten liikkumista  helpottavien apuvälineiden  ja tur-
vavälineiden käyttamisestä  voidaan tiedottaa säännöllisesti  ilmoitustauluilla  ja  esimerkiksi 
kutsumalla vierailijoita kertomaan  ja  havainnollistamaan niiden käyttämistä. Vanhuksille 
voidaan tarjota myös  itseopiskeluaineistoa  kuten videoita.  Internetistä  mm.  eri järjestöjen 
sivuilta löytyy paljon ajankohtaista  turvatietoa.  

Vanhuksille  on  kerrottava muuttuneista  kulkureiteistä  ja  muista  liikenneympäristön  muutok-
sista  ja  väliaikaisista järjestelyistä. Kaikkien vanhusten kanssa tekemisissä olevien henki-
löiden  - kotisairaanhoidossa, kotipalvelussa, kirjastoissa, Ilikuntatoimessa, päiväkeskuksis

-sa ja eläkeläiskerhoissa -  tulee jokapäiväisessä työssään valistaa vanhuksia liikenteen 
vaaroista  ja  kertoa turvallisesta liikkumisesta. Tiedotusvälineitä pyritään aktivoimaan  liiken-
netiedottamista  tarjoamalla niille materiaalia  ja  aiheita vanhusten  liikenneturvallisuuteen  ja 

 liikkumiseen liittyvistä aiheista.  

5.2.3  Terveystoimi  

Nykytila 

Neuvola  on  meille kaikille tuttu omasta lapsuudesta. Vanhemmille neuvola tulee tutuksi per-
hettä  tukevana  yhteytenä. Kaikki lapsen kasvuun  ja  kasvattamiseen liittyvät  asiat  kohdataan 
neuvolassa yhdessä perheen kanssa.  Liikenneturvallisuuteeri  liittyvä kasvatus kuuluu kiinteä-
nä  osana neuvolan toimintaa. 

Neuvolassa  liikennekasvatus  on  henkilökohtaista opetusta  ja  ohjausta sekä eri ryhmiin koh-
distuvaa tiedon jakamista terveydenhoitajan työssä. Jokaiselle vanhemmalle kerrotaan perhe- 
valmennuksen yhteydessä  ja kotikäynneillä imeväisikäisten  kuljettamisesta autossa  ja  ohja-
taan, mistä  turvaistuimia  voi ostaa  tai  lainata.  Neljävuotiaille  ja  heidän vanhemmilleen puhu-
taan kaikille liikenteessä kulkemisesta  ja  jaetaan  Kulkunen-lehti. Myös omissa  terveyskasva-
tuslehtisissä  käsitellään liikenneturvallisuutta lapsen näkökulmasta.  Viisivuotiaille  ja  heidän 
vanhemmilleen kerrotaan  ja  kerrataan ne valmiudet, joita turvallinen liikkuminen vaatii. Lisäksi 
kerrataan liikenteessä käytettävät  turvavarusteet (turvaistuin, kypärä, heijastimet). Kuusivuo-
tiaille  ja  heidän vanhemmilleen kerrotaan ennen  kouluunlähtöä liikenneasiat  ja  valmiudet, jot-
ka lapsen kanssa  on  harjoiteltava  koulumatkaa  varten.  Nuorten ja  aikuisten  liikennekasvatus 

 ei ole  terveystoimen  puolella systemaattista.  

Päiväsäiraalatoiminnassa  opastetaan vanhuksia turvallisesta liikkumisesta kertomalla esimer-
kiksi liikkumista  helpottavista apuvälineistä.  

Oman  henkilökunnan  ja  päivähoidon valmiuksien lisäämiseksi  on  poliisin kanssa järjestetty 
 terveyskasvatustapahtumana  yhteisiä tietoiskuja.  
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Tavoitteet  

Keuruun  kaupunginvaltuuston hyväksymässä lapsipoliittisessa ohjelmassa  on  kirjattu myös 
 lasten  osalta oikeus turvalliseen ympäristöön. Kaupungin liikenneturvallisuustyö  on  poikkihal-

linnollista  yhteistyötä. Terveystoimen liikennekasvatuksen pääkohderyhmänä ovat neuvo-
laikäiset lapset  ja  heidän vanhempansa. Vastuu pienimpien  lasten  liikenneturvallisuudesta  on 

 vanhemmilla, joten tavoitteena  on,  että kaikki vanhemmat saavat riittävästi tietoa  mm.  turva- 
välineistä. 

Työterveydenhuollon  kautta voidaan myös antaa liikennekasvatusta osalle kaupungin väes-
töä. Suurin  osa  työtapaturmista  tapahtuu työmatkoilla. Työterveydenhuollossa voitaisiin kan-
nustaa työyhteisöjä käsittelemään työmatkoihin liittyviä turvallisuuskysymyksiä. 

Kehittäminen 

Terveystoimen  ja  kaupungin muiden toimialojen tulee tehdä yhteistyötä  ja  toteuttaa osal-
taan Keuruulle laadittava liikennekasvatussuunnitelma. Neuvolaterveydenhoitajien  ja  muun 
terveydenhoitohenkilökunnan koulutuksessa huoniioidaan liikenneturvallisuus  ja  - 
kasvatusasiat. Liikenneturvallisuusyhteyshenkilö  huolehtii siitä, että koulutuksesta vastaa-
vat henkilöt ottavat heidät huomioon koulutusta suunnitellessaan  ja  henkilöitä koulutukseen 
valitessaan.  

5.2.4 Sivistystoimi 

N ykyti la 

Keuruun  kouluissa  on  perinteisesti kaikilla kouluasteilla annettu oppilaille liikennekasva-
tusta - tietoja  ja  taitoja liikenteessä selviämistä varten. Liikennekasvatus liittyy tällä hetkellä 
ympänstöoppiin  ja  luonnontietoon.  Vaikka liikenteen kasvu  on  ollut huimaa  ja  liikkuminen 
teillä sekä kaduilla  on  tullut  vaarallisemmaksi,  ei liikennekasvatus kouluissa ole lisääntynyt, 
pikemminkin päinvastoin. Liikennekasvatuksen vastuuhenkilää ei ole nimetty 

Opettajat kokevat liikennekasvatuksen tärkeäksi osaksi koulun tehtävakenttää. Päivittäin 
oppilaille muistutetaan liikenteen vaaroista, kun  he  lähtevät esimerkiksi hammaslääkäriin 

 tai  uimahalliin. Kivelän koululla vaaditaan myös kypärän käyttöä. Vanhempainyhdistyksen 
avustuksella  on  hankittu koululle kypärävarasto niitä oppilaita varten, joille kodit eivät ole 
omaa kypärää hankkineet. Lähes jokainen koulu tekee myös yhteistyota poliisin kanssa. 
Paikallinen poliisi vierailee säännöllisesti sekä oppitunteja pitämässä  etta  ohjaamassa  ja 

 neuvomassa  pyöräilijöitä paikkakunnan liikenteen vaarakohdista. Polkupyoriä  on  myös tar-
kistettu. Kouluilta puuttuu tällä hetkellä kunnollinen  ja  ajantasainen  opetusmateriaali. 

Kouluissa annettava liikennekasvatus seuraa oppilaiden kehitystä.  Ala-asteella pääpaino 
 on  oman koulutien turvallisen kulkemisen opastusta. Oppilas tutustuu lähiympäristönsä 

vaarakohteisiin  ja  heille opetetaan tärkeimpien liikennemerkkien merkitys.  Ala-asteella lii-
kennekasvatus painottuu jalankulkuun, kolmannella  ja  neljännellä luokalla painopiste siirtyy  
polkupyöräilyyn. Viidennellä  ja  kuudennella luokalla sääntöjen opettamisesta siirrytään 
enemmän niiden merkityksen opettamiseen tarkoituksena saada oppilaiden asenteet 
myänteisiksi sääntöjen noudattamiselle.  Ala-asteella opetetaan myös turvavälineiden 
käyttöä. 
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Kulttuuri-  ja  nuorisotoimen  tai  liikuntatoimen alalla ei liikennekasvatusta ole järjestel-
mällisesti tehty joitain projektiluonteisia tapahtumia lukuun ottamatta 

Tavoitteet  

Liikennekasvatuksen  yleisenä tavoitteena koulussa  on,  että oppilas pystyy toimimaan lii-
kenteessä itsenäisesti jalankulkijana, pyöräilijänä  ja  matkustajana sekä ottamaan huomi-
oon toiset ihmiset  ja  muut liikennevälineet sekä noudattamaan liikennesääntöjä. Liikenne- 
kasvatuksen avulla oppilas omaksuu tietoja, taitoja  ja  asenteita, jotka edistävät turvallista 
liikkumista. Tavoitteena  on  myös, että oppilas osaa arvioida liikennettä  ja  tehdä liiken-
neympäristöä  tai  -käyttäytymistä koskevia parannusehdotuksia. 

Koulujen liikennekasvatuksen tulee sisältää erilaisten liikenneympäristöjen  ja  liikenneväli-
neiden  tunteminen, eri tienkäyttäjäroolien omaksuminen, nskien tunteminen  ja  niiden vält-
täminen, liikenteen yhteiskunnallisen merkityksen  ja  ympäristövaikutusten  tiedostaminen 
sekä liikenne-  ja  liikkumismuotojen  tasapuoliseen käyttämiseen pyrkivä kasvatus, Liiken-
nekasvatuksen tavoitteena  on  myös hyödyntää oppilaan omaa aktiivisuutta sekä lapsen 
kykyä oppia tekemällä itse erilaisia asioita, myös olemalla itse mukana erilaisissa liikenne- 
tilanteissa. Opetettavien asioiden tulee olla käytännönläheisiä sekä ajankohtaisia  ja  niiden 
lähtökohtana tulee olla oppilaille tuttu ympäristö. Tärkeää  on  myös yhteistyö ympäröivän 
yhteisön kanssa sekä tiedotuksellisuus. Aikoinaan järjestetyt liikennekilpailut palvelisivat 
hyvin näitä päämääriä  ja  ne tulisi taas ottaa koulujen jokavuotiseen ohjelmaan. Liikenne- 
puiston perustamista jonkun koulun  tai  päiväkodin yhteyteen voitaisiin myös harkita. 

Kulttuuri-, nuoriso-  ja  liikuntatoimen alalla liikennekasvatuksen  ja  -tiedottamisen ta-
voitteena  on  vaikuttaa nuorison asenteisiin  ja  siten parantaa liikennekäyttäytymistä. Kou-
luissa aloitettua turvavälineiden käyttöön tähtäävää tiedottamista jatketaan. Tavoitteena  on 

 jhteistyön  tiivistäminen kaupungin  en  toimialojen,  poliisin, järjestöjen  ja  kerhojen kanssa. 
Erilaisia tapahtumia  tai  tietoiskuja voidaan järjestää nuorisoilloissa  ja  tapahtumissa. Nuori-
so-  ja  liikuntatoimen liikennekasvatuksen yhteyteen tulee liittää myös liikenneraittiuden 
edistäminen. 

Kehittäminen  

Sivistystoimeen  nimetään liikenneturvaflisuudesta vastaava yhdyshenkilö.  Hän  edustaa 
toimialaansa kaupungin yhteistyöasioissa, vastaanottaa liikenneturvallisuutta käsittelevän 
aineiston  ja  huolehtii  sen  edelleen jakamisesta. Yhdyshenkilö tekee myös vuosittain suun-
nitelman liikennekasvatustyön toteuttamiseksi  ja  seuraa  sen  toteutumista. Käytännön lii-
kennekäsvatustyön painopiste  on  kouluissa, mutta sitä tulisi tehdä myös kerhoissa, nuori-
sotapahtumissa, diskoissa jne. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että kerho-ohjaajat  ja  muut vas-
taavat - esimerkiksi järjestöjen järjestämien kerhojen ohjaajat - saavat tarvittavaa materiaa-
lia  ja  jakavat  sen  myös edelleen. 





Tärkeimmät kunnan omien toimialojen ulkopuoliset yhteistyötahot ovat poliisi, Tielaitos  ja 
 Litkenneturva  sekä paikalliset asukasyhdistykset. vammaisjärjestöt, autoalan järjestöt.  au

-tokoulut, liikennöitsijät,  moottori-, polkupyörä-, yms. kerhot. Keuruulla toimii myös puolus-
tusvoimien Keski-Suomen rykmentti. Muun muassa Tielaitos järjestää paljon omaan toi-
mintaansa liittyviä tiedotustilaisuuksia, joiden yhteydessä voitaisiin luontevasti kertoa  ja  ko-
rostaa myös liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita  ja  näkökohtia. Yhteyksien ylläpitäminen 
muiden kuntien liikenneturvallisuusryhmiin  ja  keskinäisen yhteistyön aikaansaaminen mah-
dollistaa laajojenkin teemojen käsittelemisen. 

Tiedotusvälineiden  ja  kaupungin yhteistyötä turvallisen liikkumisen edistämiseksi tulee 
edelleen kehittää. Liikenneturvallisuusryhmän tarpeelliseksi katsomat tiedotteet  ja  uutiset 
tulisi saada julki paikallisissa tiedotusvälineissä. Liikenneturvallisuusryhmä voisi aktivoida 
tiedotusvälineitä käsittelemään säännöllisesti liikenneturvallisuutta koskevia teemoja.  Tee-
mat  ja  uutisoinnin ajankohdat  voitaisiin suunnitella vuosittain yhdessä eri tiedotusvälineiden 
edustajien kanssa. 

Liikenneturvallisuusryhmän  työskentely 

Kaupungin iikenneturvallisuusryhmä muodostuu liikenneturvallisuusvastuuhenkilöstä sekä 
 en  toimialojen yhdyshenkilöistä. Liikenneturvallisuusryhmä  laatu vuosittain Ilikenneturvalli-

suusohjelman, jossa sovitaan toimialakohtaisesti  mm.  liikenneturvallisuustyön avainalu-
eista  ja  siitä, kuinka kukin toimiala työhön osallistuu. Ryhmä seuraa toiminnan  ja  yhteistyön 
toteutumista  ja  arvioi  sen  onnistumista. Ryhmän puheenjohtajana  on  liikenneturvallisuus-
vastuuhenkilö,  joka raportoi liikenneturvallisuustyöstä kaupungin päättäjille. Ryhmä ko-
koontuu kaksi  tai  kolme kertaa vuodessa. 

Toimialojen yhdyshenkilöt  huolehtivat vuosittaisen toimintasuunnitelmien laatimisen yhtey-
dessä liikenneturvallisuusasioiden sisällyttämisestä työhön aikatauluineen  ja  vastuuhenki-
löineen. Toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat  tarkistetaan liikenneturvallisuusryhmässä. 
Ryhmä määnttää säännöllisesti myös onnettomuusvähenemätavoitteet. 

Työryhmä kutsuu tarvittaessa yhteistyötahojen edustajia kokouksiinsa. Esimerkiksi koulun 
 ja  poliisin yhteistyötä voidaan suunnitella ryhmässä. Työryhmän tulee käyttää apunaan 

myös  en  alojen asiantuntijoita. 



6.  SEURANTA 

Kaupungin Iiikenneturvallisuusryhmän tärkeänä tehtävänä  on  seurata liikenneturvallisuu-
den tilan kehittymistä. Seurannan tulee koskea sekä  liikenneympäristön  että liikenne

-turvallisuusasenteiden  tilaa. 

Liikenneympäristön  seurannan tulee olla tiivistä, jolloin ongelmalliseksi muodostumassa 
olevat kohteet voidaan havaita riittävän ajoissa. Parannustoimenpiteet voidaan tehdä  jo 

 ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. Ongelmallisia kohteita voidaan määrittää  mm. on
-nettomuusrekistenn  avulla. Tielaitos rekisteröi poliisin tietoon tulevat yleisiltä teillä sattuneet 

liikenneonnettomuudet. Keuruulle kehitettävän onnettomuusrekisterin avulla saadaan kaik-
ki onnettomuudet rekisteröityä  tie- tai  katuosoitteen  mukaan, joten seuranta saadaan ny-
kyistä kattavammaksi  ja  ajantasaisemmaksi.  Poliisi  ja  tiepiiri  ovat luontevia yhteistyökump-
paneita liikenneympäristön tilan seurannassa. 

Poliisin tietoon  ja  tierekisterin  ulkopuolelle  jää  kuitenkin huomattavan paljon yleisillä liiken-
nealueilla sattuvia tapaturmia, joissa moottoriajoneuvo ei ole osallisena. Tällaisia tapatur-
mia ovat esimerkiksi jalankulkijan liukastumiset, jotka ovat yleisiä erityisesti iäkkäille nais-
henkilöille. Näiden tapaturmien seurantaa voidaan kehittää terveydenhuollon kanssa. Pai-
kallisesti  on  mandollista kartoittaa jalankululle  ja  pyöräilylle  vaaralliset paikat. Seuranta 
palvelee myös kunnossapidon järjestämistä  ja  tehostamista. 

Liikenneturvallisuusasenteiden  kehitystä seurataan arvioimalla eri toimialojen edustajien  ja 
 poliisin havaintoja liikennekäyttäytymisen kehittymisestä. Asenteiden mittaaminen  on  vai-

keaa. Erilaisten turvavälineiden käytön lisääminen  tai  väheneminen  on  kuitenkin yksi konk-
reettinen asenteita kuvaava mittari. Samoin rattijuopumuksen  ja  ylinopeuksien yleisyys ku-
vaa tiellä liikkujien asenteita. 

Jokaisen toimialan tulee seurata liikenneturvallisuustyön kehitystä osaltaan  ja  tarvittaessa 
korjata suunnitelmaansa  ja  kehittää toimintaansa. Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä  on 

 huolehtia seurannasta  koko  kaupungin osalta  ja  raportoida siitä päättäjille. Seurannan 
avulla varmistetaan liikenneturvallisuustyön jatkuvuus  ja  asetettujen tavoitteiden toteutumi-
nen. 

Liikenneturvallisuussuunniteirnan  toteutumisen seuranta 

Suunnitelman toteuttamisen seuranta hoidetaan Keuruun kaupungin  ja  Keski-Suomen 
tiepiinn yhteistyönä. Kaupungissa seurannasta huolehtii teknillinen johtaja  ja  tiepiinssä 
liikenneturvallisuusinsinöön Seurantaryhmään  kuuluvat Keuruun kaupungin, Keski- 
Suomen tiepiinn, Keuruun kihiakunnan poliisilaitoksen  ja  Liikenneturvan edustajat. Joka 
toinen vuosi pidetään seurantakokous, jossa käsitellään  mm,  kaupungin liikenneturvalli-
suustilanteen kehitystä, suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista sekä lii-
kennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelman  käyttöön ottoa. Seurantaryhmän koollekutsuja-
na toimii Keuruun kaupungin teknillinen johtaja. 



KEURUU 
	 TIENKAYTTÄJÄKYSELYT 

	
T  =  työpaikka  

Yleisettiet 	 21.9.1998 
	 K  =  Koulu  

A  = AmmattiautoAja  

Osoite  Huom 	',  Mainin- Ongelma Vastaajien toimenpide-ehdotukset  
Tie 	Tieosa 	Etäisyys natlkpl sely  

• T 16 511 1 880  Einari Vuorelan tien  I  Seipon-  35  Näkemät  -  jyrkkä mäki keskustaan päin mentäessä ei näe pyö- Männyt pois risteysalueelta, alennettu nopeusrajoitus, 

niementien luttymä  (Hoikkalan rällä  keskustaan tultaessa  E  Vuorelan tien liittymäa, nopeudet, varoitus-merkki,  Stop-merkki, liukennevalot, kuertolutty- 

luttymä)  talvella liukas  mä,  mäen tasaus, hiekoitusta  

23 220 Mt 58, Mt 6045 25  Suuret rekat, pyöräilijöillä ei tilaa vttlä -  ei kunnon ajopiennarta, mt Kevytväylä mt  6045  liittymästä  pt 16525 tai  mt  58  liittymaän,  1  
"Kalettoman  lenkki" erittäin kapea  ja  paljon raskasta liikennettä alennettu nopeusrajoitus  

3 58 16  Kt58,  Pt 16511 25  Lenkkeilijöitä  paljon, tien varren asutus lisääntynyt huomatla- Valaistus, kevyen liikenteen väylä, hiekoitus 

"Könttärin  lenkki vasti  tien rakentamisen jälkeen,  vilkas  moottoriliikenne,kapea  
tie,  kapeat pientareet  

4 6 044 1 23 Tien  ylitys, kapea  tie,  paljon kevyttä liikennettä, nopeudet, Kevyen liikenteen väylä, alennettu nopeusrajoitus 
talvella urainen  ja  liukas  

5 16 512 1  Koulun edusta  20  Nopeudet, suojatiet turvattomia  ja  linja-autopysäkit - levike, Varoitusmerkki koululaisista, suojatie paremmin merkitty, 
varomattomat  koululaiset hidasteet,  ali-  tai  ylukulku,  valvontaa, sallitaan liikennemer- 

kein  pysähtyminen  vain  koulutakseille  ja  huoltoajoon  

16509 1 700  Vanha Lapinsalmensilta  17  Kapea  - kevythikenne molemmin puolin tietä. nopeudetsillalla, Leveämpi silta  ja  kevyen liikenteen väylä, kevyen liikenteen  Kl  

ei suojatielä, silta jäässä silta  

7 58 16 571 Pt 16 512  (Keuruuntie)/  16  Vilkas  liittymä, ajetaan liian kovaa, turvaton kevyellelilkenteelle Ryhmittymiskaistat, kiertoliittymä, Nillontie  Itä kulku  I  

Nijlontien  liittymä .  muuta kautta  

16511 1 567  Kiertoliittymä  14  Kiertoliittyma  liian pieni Multiantienja Keuruuntien  välinen taite, laventää ympyrää  T 

16 511  Keuruuntie  14  Vasemmalle kääntyminen  ja  parkkipaikoilta  tielle pääsy  han-  Kääntyminen vasemmalle kielletään Keuruuntueltä  ja  pihoista,  K  

kalaa  -  liikennettä paljon, kapea, peräänajot, suojatiet, ei voi liikenteen ohjaus esim. Vaasantielle  tai  kiertotie toim 	kautta 
ajaa pyörallä, epaselvät kevyenlukenteen järjestelyt (kuka?, 
missä?)  

10 58 16 1 470  Alikulku  12  Jyrkän mäen jälkeen tiukka mutka vasemmalle  ja  heti oikealle, Peilit, olkaistaan mutkia, levennetään alikulkua ???  K  

näkemät makeä  alas  alettaessa,  holtiton pyöräily _________________________________________________________  

11 58 15 5 930  "Shellin risteys", mt  58  suojalie  1 1  Autot eivat aina huomaa kevyttä liikennettä suolatiella Liikennevalotisuojatie,  alikulku, kiertoliittymä  Vt  23  liitty-  KT  
mään  josta liittyntä  Shell -alueelle, kaantymiskaistat,  
stop -merkki  ml 58  suunnasta  

12 23 219 1 750  Kivelantien liittynia  9  Pyoratie  jatkuu  suolatien  yli  -  kova  liikenne, tien ylitys, näkemat Liikennevalot, ryhmityskaistat, kiertoluttymä, lumipenkat pois,  K  

talvisin. kiertoluttymä  Mt 58  luttymaän alennetut nopeusraj.  50 km/h ->40 km/h  ja  60 km/h ->50 km/h 

13 16 509 9  Kapea, paljon kevyttä liikennettä Kevyen liikenteen väylä  K 
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Osoite  Huom  Mainin- Ongelma Vastaajien toimenpide-ehdotukset  

Tie 	Tieosa 	Etäisyys  natlkpl sely  

3 481 6 4 620  Kirkon  ja  ylaasteen kQhta  8  Näkemät, paljon koululaisia  ja  raskasta liikennettä Kevyt väylän rakentaminen Lyseotietä yläasteen puolella 
Riihon  suuntaan, ajastimella varustetut keltaiset vilkkuvalot  

15 6 044 1 460 Pappilanniementien  liittymä  7  Nopeudet suojatien kohdalla Hidasteet, keskikoroke,  alikulku, alennettu nopeusrajoitus  
30 km/h, varoitusmerkit. raskasliikenne  Pois  

16511 1 1 240 Kurkilandentien  liittymä  7  Näkemät, nopeudet Paremmin huomattava suojatienmerkki, alennettu nopeus-  K  
rajoitus, hidasteet,  Stop-merkki Kurkiniementien liittymaän  

11 16 512 1 110  Uimahallin kohta  7  Kääntyminen vasempaan autolla, turvaton suojatie -  näkemät Koululaisista varoittava liikennemerkki, liikennevalot, K,T  
ja  lumivallit matalammiksi  

18 23 219 793 Kiertollittyma  6  Liukkaus, kallistuksetväärinpäin, liian "tiukka', ulkopaikka- Ennakkomerkit,  selvemmin esille ympyrässä ajavien etuajo- Th  
kuntalaiset oikeus  

19 23 219 1 308 Kiertoliittymä  6  Liukkaus, liian "tiukka", ulkopaikkakuntalaiset Ennakkomerkit,  selvemmin esille ympyrässä ajavien etuajo-  i  
oikeus, alennettu nopeusrajoitus, suurempi ympyrä  

23 221 0 Hautalantie/mt  6045  liittymä  6 Tien  ylitys, liittymäalueella ohittaminen yleistä Alikulku kevyelle liikenteelle. kääntymiskaistat, valaistus  K 

T 16 506 6  Kevyen liikenteen järjestelyt, ylinopeudet, raskasliikenne, mIa- Suojatiet,  kevyen liikenteen väylä, leveämmät pientareet,  K 
autopysäkkien  puuttuminen, tien huono kunto etenkin kelirikko- ylinopeuksien valvonta, asfaltti, valaistus Löytyntielle  tai  
aikaan, valaistus ainakin Ylimmäisentielle  

16511 1 875  Alikulku  6 Tulvivajatalvellaliukas  alikulku  - alikulkua ei käytetä, ei näe Hiekoitus, silvous  (lasinsirpaleita), poistetaan suojatle/ KA 
vastaantulevia,  pyöräilijöiden nopeus lisätään este  

16 512 1  Pysäköintialue koulun kohdalla  6  Kevyen liikenteen väylä liittyy pysäköintialueeseen, autojen Kevytvaylä  erotetaan pysäköintialueesta, betoniporsaita 
läpikulkulukenne Multiantieltä Keuruuntielle  

24 23 219 1 530 Lapinsalmensilta  5  Sillalla kulkevat lapset, kapea Erotetaan ajorata  ja  kevytväylä  toisistaan paremmin, leveyttä  i  
lisää, kävelysilta, suojatie, hiekoitusta  

25 58 16 1 561 Mt 621  liittymä  5  Kääntyminen mt  621  ile,  raskaan liikenteen nopeudet Kääntymiskaistat, mt  58 nopeuksien  alentaminen  ja  hiekoitus  T 

3 481 6 5 540 Pihlajavedentien  ja  Riihontie  5  Vaarallinen mutka  -  huonot näkemät, kevyt liikenne ei pääse Kevyen liikenteen väylä alikululta Petäisentielle  ja  edelleen  K 

yhtymäkohta Petäisentielle  keskustaa kohti, suojatie  

16 511 1 330 Sokkarin/City -grillin  kohta  5  Kevyen liikenteen väylä ei jatku normaalisti pyörillä ajetaan 'ei Ryhmittymiskaista K,T 

suojatien'  kohdalta yli, kevytväylä kapea  -  liikkeiden ovet auke- 
avat kadulle  ja  pyörätelineet kevytväylällä,  kääntyminen  vas. 

28 16511 1 540 K-Market Aukustin  liittymä  5  Tuloja meno Keuruuntielle Liittymässä oleva kiveys pois  - suojatien levennys jatkuu yli  T 
liittyniän, ajokielto Keuruuntielle -  poistuminen Kantolantien 
kautta, ryhmittymiskaista, levennetään  p-alueen tietä  
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KEURUU  I  taajama-alue 
katu-  la  vksitvistieverkko  

Osoite  Huom  Maininnat Ongelma Vastaajien toimenpide-ehdotukset Kysely  
Runkotie  13  Nopeudet, epäselvä  etuajo-oikeus Valvontaa, muuttaminen  etuajo-oikeutetuksi  - kolmiot  K, T  

oikealta tuleville,  hidastimet 

Runkotie Konkelotien  liittymä  10  Nopeudet, näkemät  -  aita, Runkotien ylitys  Hidasteita,  valvontaa, kolmio  Konkelotieltä  tuleville  K, T 
suojatietä, "epälooginen' etuajo -oikeus  

Th  Samuli Rantasen  tie "TB:n  liittymä"  10  Ei ole  kevytväylää  S  Rantasen tiellä  -  kuljetaan  S  Kevyen liikenteen  vaylä  selkeästi esille,  S  Rantasen tielle  K  
Rantasen tieltä  vt  58:n kevytväylälle,  autoja tulee  kevytväylä,  tarkistetaan  liittymien  koko, kaistoihin  keski- 
monelta suunnalta,  vilkas  liittymä viivat,  ajonuolia, kärkikolmiot pihasta  tulijoille  

4 Kiveläntie Kaskitien  liittymä  8 Tien  ylitys  Kaskitielle,  Kivelän mäki, näkemät, Kevyen liikenteen väylän jatkaminen  ja suojatie  mäen  pääl-le, K, T 
ylinopeudet  pensaat pois liittymästä,  lumipenkereet, nopeusrajoituksen  

laskeminen,  etuajo-oikeus  Kaskitieltä  tuleville  

5  Oikotie  Seipon  päiväkoti  8  Vanhemmat  pysäköivät  mäkeen  tai kevytväylälle - Pysäköintikielto  mäkeen,  tie yksisuuntaiseks 	parkkipaikkat K, T  
lapset nostetaan ajotielle erilliselle alueelle,  pysäkointilevennys Oikotielle  

6 Runkotie Tyvitien  liittymä  8 Kevytväylän  ja Tyvitien  yhtymä kohta, nopeudet  Stop-merkki,  hidasteet,  pensaat  ja  talvella  lumivallit  pois  K 
Runkotiellä,  näkemät liittymästä  ________  

7  Einari Vuorelan  tie 2 Rukoushuone Betanian  7  Ei  kevytväylää - Ketvelniemeen  mentäessä  näkemat Pysäköinti  kielto, liikennemerkit,  suojatiesaareke, kevytväylä  K  
liittymä huonot, sekavat  liikennejärlestelyt  

8 Kantolantie  5 Tie  kapea,  koko talven syvillä  raiteilla, ei  suojatietä Talvikunnossapitoa  T  
kirja  sto  Ile 

9 Karjoportintie  Kevyen liikenteen väylän  5 Karjoportintien  ylitys, 	nopeudet  Kaskitiellä, Lapsivaroitusmerkki,  puut  ja  pensaat pois  K  
kohta  nakemat  

TÖ  Ratapihan  ylitys Kevyen liikenteen väylä  5  Juna  tukkii ylityspaikan -  joudutaan käyttämään  Kuormausta  ei tehdä  radan ylityspaikalla  K  
kiertotietä jossa ei  kevytväylää _________________________________________________________ ________  

11  Tyvitie  Runkotien liittymä  5  Näkemät oikealle Pensaat pois  K 
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TIELATOS 
 Keski-Suomen tiepliri 

Konsultointi 

Kunta TiepHri  Laatija Ongelmakonteen  no  Kuvat,  kartat 

Keuruu Keski -Suomi  Harri  Alatupa  7A  .. 	. 	-. 	. 

-..  Ongelmakohde  ". i  
Paikallistien  16511,  Einari Vuorelan tien  ja Seiponniementien  liittymä Korotettu  suojatie 

Ongelmaperuste _____ 

- nakemat 	 0+1+1 	Onnettomuudet . ______ _________________________ 

-  jyrkkä mäki  -, 	-• 

-  nopeudet 	 35 	HaastatteIut kyseM 

-  liukkaus 	 Suunnittelijan arvio . 

Liikennemäärät /  onnettomuudet 

-  kyl  2640  ..  r  
-  kaksi onnettomuutta, toinen henkilövahinkoon johtanut  _________ 

kevytliikenneonnettomuus 
. ____ 

—3  _  

_...._l1  Toimenpiteet  

korotettu  suojatie  IL  
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Keuruun  kaupungin  liikenneturvallisuussuunnitelma 
Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	 TEKNISET  jA  YMPÄRISTÖASIAT  

Avainalue  Tavoite Menetelmä Ajoitus Yhteistyö  Vastuuhenkilö  Toteutuminen  I  
Virka  (toimi)  /  Nimi Onnistuminen 

Vastuu kaupungin  Liikenneturvallisuus- Liikenrieturvallisuusryhmän  Vuosittain Kaikki  toimialat 
ukenneturvallisuuden  työn  ja  toimialojeri  toiminnan koordinointi  ja  Poliisi 
koordinoinnista  valisen  yhteistyön  vastuuhenkilön  nimeäminen  Liikenneturva  

tehostaminen  Liikenneturvallisuustavoitteiden  Järjestöt, 
asettaminen 
Seuranta, arviointi  kerhot 

Raportointi ______________ 

Katu-  ja  kunnallistekniset  työmaat  
-if 

Jatkuva 

____________________ __________________  
if 

Liikenneturvallisuus-  Vastata  ja  sitoutua Kaikki toimi-alat, 
suunnitelman omalta osaltaan  kiinteistöt, ym  
toteuttaminen suunnitelman 

toteuttamiseen  

riedotustoiminnan Onnettomuusalttiista  Katujen kunnossapidosta Jatkuva muiden laitteiden 
kehittäminen ympäristöstä tiedottaminen  ja  johtojen  

tiedottaminen  Liikenneturvallisuustyöstä  omistajat 
tiedottaminen 
Yhteistyön käynnistäminen Vuosittain lehdistö,  radio,  tv  
paikallisten tiedotusvälineiden 
kanssa 

Onnettomuuksien  Ajantasainen onnet- Onnettomuusrekisterin  Jatkuva Poliisi,  Tielaitos  
seuranta  tomuuksien rekiste-  kehittäminen  ja  ylläpito  

röinti __________________________________ __________ ________________ __________________________  
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Keuruun  kaupungin  liikenneturvallisuussuunnitelma 

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	 SOSIAALI  

Avainalue  Tavoite Menetelmä Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö  Toteutuminen  I  
Virka  (toimi)  I  Nimi Onnistuminen 

Perhe  Kodin  liikennekasva-  Tiedottaminen vanhemmille Jatkuva Muut toimialat 
tusvastuun lisäaminen  Työntekijöiden tiedotusvalmiuksien 

__________________ 
hsääminen - ______________________ 

Paivähoitoikaiset  Turvallinen liikkuminen Henkilöstön koulutus: 	-  Jatkuva Poliisi 
lapset Opettajat  ja  ohjaajat yksi henkilö  / päivakoti 	- Liikenneturva  

saavat perusvalmiudet perhepäivähoidon  ohjaajat  
lasten ohjaamiseen _____________________________ _________ ______________ ___________________ _______________________ 

Asennekasvatus  Turvallinen liikkuminen Teemaviikot: 	 -  Vuosittain Muut toimialat 
Lapset, vanhukset  ja  koulun aloittavat lapset 	-  (aiheet vuo- Poliisi 
vammautuneet  oppivat vanhus-  ja  vammaistyössa  mukana denaikojeri Liikenneturva 
selvitymäan  liikenne- olevat 	 -  tai  ajankoh- Autokoulut 
ymparistössaan  päiväkodit 	 - taisten  tar- 

opettajien  ja  ohjaajien koulutus 
Myönteinen asenne Poliisin liikenneopetus  ja  vierailut peiden  mu- 

-  liikenteeseen Vierailut autokouluilla kaan) ______________ ____________________ ________________________  

Yhteistyön Kokonaisvaltainen Osallistuminen liikenneturvallisuus- kokoukset Muut toimialat 

kehittäminen liikenneturvallisuus-  ryhmän työskentelyyn, noin  2  krt/a  
näkemys Keuruulla yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva 

aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa __________ _______________ _____________________  
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Keuruun  kaupungin  liikenneturvallisuussuunnitelma 

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	 TERVEYS  

Avainalue  Tavoite Menetelmä Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö  Toteutuminen  I  
Virka  (toimi)  /  Nimi Onnistuminen 

Perhe  Kodin  liikennekasva-  Tiedottaminen vanhemmille Jatkuva Liikenneturva 
tusvastuun lisaäminen Terveyderthoitajien tiedotusval-  Muut toimialat 

miuksien  lisääminen  

Neuvolaikäisten  lasten  
,r  

Turvallinen liikkuminen Liikenneturvallisuusasioista  
.- ____________ 

Jatkuva Lukenneturva  

vanhemmat informointi ikäkausitarkastuksissa  Muut toimialat 
Materiaalin  jakaminen  
Turvavlineiden  lainaus 

Tybterveyshuolto  Turvallinen liikkuminen Liikenneturvallisuusasioista infor-  Jatkuva Liikenneturva 
Työmatkojen turvalli- mointi työterveystarkastuksissa 
suusasiat Työyhteisöjen  kannustaminen 

Päiväsairaala  Vanhusten turvallinen Henkilökohtainen ohjaus Jatkuva 
liikkuminen _______________________________ __________ - ____________________ ________________________ 

Terveydenhuoltohenki- Liikennekasvatus-  Henkilökunnan koulutus Liikenneturva  
löstö  valmiuksien Muut toimialat 

parantaminen _______________________________ __________ ______________ ____________________ ________________________  

Yhteistyön Kokonaisvaltainen Osallistuminen liikenrieturvallisuus- kokoukset Muut toimialat 

kehittäminen lUkenneturvallisuus-  ryhmän työskentelyyn, noin  2  krtia  
näkemys Keuruulla yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva 

aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa __________ _______________  
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Keuruun  kaupungin  liikenneturvallisuussuunnitelma 

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	SIVISTYS 

Avainalue  Tavoite Menetelmä Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö  Toteutuminen  I  
Virka  (toimi)! Nimi Onnistuminen 

Opetushenkilöstö Liikenneturvallisuus- Koulunjohtajien  koulutus Jatkuva Liikenneturva  
asioiden tiedosta- Liikennekasvatuksen vastuuhenkilöt  
minen  kouluttain 

6rinat Liikennekasvatuksen  Vaikuttaminen opetus- Jatkuva 
pitäminen osana suunnitelmista vastaaviin 

opetusta __________ ______________ ____________________ ________________________ 

Opetusmenetelmät  Käytännön opetuksen Diasarjat, televiso -ohjelmat, videot Jatkuva Liikenneturva  
ja  ohjauksen tavoit- Liikennekilpailut  Poliisi 
teiden toteutumisen 
varmistaminen 

Nuoriso Asenteisiin Tiedotustilaisuuksia kerho-ohjaajifle esimerkiksi Poliisi 
vaikuttaminen  1  krt/a  

Perhe  Kodin  liikennekasva-  Tiedottaminen vantemmille esimerkiksi Muut toirnialat 
tusvastuun  lisääminen vanhemmainilloissa  ja  koulun  1  kit/a  
ja  koulun tuki tiedotteissa  

Yhteistyön Kokonaisvaltainen Osallistuminen liikenneturvallisuus- kokoukset Muut toimialat 
kehittäminen liikenneturvallisuus-  ryhmän työskentelyyn, noin  2  kit/a  

näkemys Keuruulla yhdyshenkilbn  nimeäminen, Jatkuva 
aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa __________ _______________ _____________________  
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