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TI  IVISTELMA  

Korpilanden kunnan  liikenneturvallisuussuunnitelma  on  laadittu Keski- 
Suomen tiepiirin, Korpilanden kunnan,  Jämsän  kihlakunnan poliisilaitoksen, 
Liikenneturvan, Länsi-Suomen lääninhallituksen  ja  Liikenneministeriön yh-
teistyönä. Suunnitelma käsittää sekä  liikenneympärfstön parantamissuun-
nitelman  että koulutus-, valistus-  ja tiedotussuunnitelman. Jämsän  seudun 
kuntien  (Jämsän, Jämsänkosken,  Korpilanden  ja Kuhmoisten) liikennetur-
vallisuussuunnitelmat  ovat  osa  valtakunnallista  Kuntakannustin-
hankekokonaisuutta,  jota  Liikenneministeriö  on  rahoittanut.  

Liikenneturvallisuussuunniteiman  tavoitteena  on  onnettomuuksien määrän 
vähentäminen  ja vakavuusasteen  laskeminen liikenteen kasvusta huoli-
matta.  Liikenneympäristön parantamissuunnitelmassa  pyrittiin löytämään 

 liikenneympäristöön  kohdistuvat liikenneturvallisuutta parantavat toimenpi-
teet. Esitetyt toimenpiteet jaettiin kolmeen  toteuttamisluokkaan.  Lisäksi 
määriteltiin toimenpiteiden  toteuttamisvastuu  ja  vaikutus  liikenneturvalli-
suuteen.  

Koulutus-, valistus-  ja tiedotussuunnitelmassa  esitettyjen toimenpiteiden ta-
voitteena oli luoda toimintamalli Korpilanden kunnan eri  hallintokuntien lii-
kenneturvallisuustyön  pohjaksi. Esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena  on 

 saada  tienkäyttäjät  tunnistamaan  liikenneympäristönsä  ja  oman käyttäyty-
misensä riskit liikenteessä sekä toimimaan liikenneturvallisuutta  edistävästi. 

Ongelmakohteet  kartoitettiin vuosien  1994  -  1998  onnettomuustilastojen 
 (kaava-  ja yksityisteiden  osalta vuosien  1995  -  1998),  käyttäjäkyselyjen, 

 haastattelujen  ja maastokäyntien  perusteella. Toimenpiteet kohdistettiin 
 ongelmaselvitysten  osoittamiin kohteisiin. Korpilanden kunnan alueella ta-

pahtui  tarkastelujakson  aikana yhteensä  170  onnettomuutta. Näistä kolme 
johti kuolemaan  ja  40  johti  Toukkaantumiseen.  Onnettomuuksista  133  ta-
pahtui yleisellä  tieverkolla  ja  muulla  tieverkolla  tapahtui  37  onnettomuutta. 

Suunnittelutyön aikana toteutetut kyselyt kohdistettiin siten, että ne  kattoivat 
 mandollisimman monia  tienkäyttäjäryhmiä  ja  kunnan eri  osa-alueita. Kyse

-lykaavakkeita  lähetettiin  306  kappaletta  ja  niitä palautettiin  146.  Ongelma- 
kohteita esitettiin yhteensä  65.  Useimmin mainittuja kohteita olivat valtatie  9 

 ja  ennen kaikkea  sen  Korpilanden keskustan kohdan  liittymät,  sekä Korpi
-landentie  (pt 16595)  ja Korpiahontie  (pt 16588).  Lisäksi vastauksissa toivot-

tiin  kunnossapidon  tason nostamista,  ajonopeuksien  ja liikennekäyttäytymi-
sen  valvonnan tehostamista sekä  liikenneturvallisuuteen  liittyvän koulutuk-
sen, valistuksen  ja  tiedotuksen lisäämistä.  



Maastokäynneillä  tuli valtatien  9,  Korpilandentien  ja Korpiahontien  lisäksi 
esiin  mm.  seuraavia puutteita  suojateiden  huono  havaittavuus.  huonot  hit

-tymänäkemät  useissa eri kohteissa,  suojaamattomat kahhioleikkaukset  (mm. 
 valtatiellä  9  ja  maantiellä  610)  sekä puutteellisesti toteutetut  vesakkoraiva-

ukset.  

Ongelma-analyysin perusteella etsittiin  ongelmakohteet.  joihin pyrittiin löy-
tämään  liikenneturvahlisuuden  kannalta tehokkaat ratkaisut. Suunnittelun 
lähtökohtana oli selvittää pienet  ja  nopeasti toteutettavissa olevat  paranta-
mistoimenpiteet  sekä merkittävimmin  hiikenneturvallisuutta  parantavat  tie-, 

 kaava-  ja yksityistiehankkeet. 

Liikenneturvahhisuussuunnitelmassa  esitetyt toimenpiteet jaettiin kolmeen 
 toteuttamisluokkaan.  Esitettyjen hankkeiden kustannukset  ja liikenneturval-

hisuusvaikutukset  esitetään taulukossa  1.  

Taulukko  1.  Toteuttamisluokat  I-Ill  

Kustannusarvio 	Heva-vähenemä/vuosi 
Toteuttamisluokka  I 	0, 18  Mmk 	 0,23 
Toteuttamisluokka  II 	16,6  Mmk 	 0,42 
Toteuttamisluokka  III 	34,0  Mmk 	 0.36 

Korpihanden  kunnan  hiikenneturvahlisuuden  kehitystä,  hiikenneympäristön  ja - 
 käyttäytymisen muuttumista sekä  toteuttamisohjelman  toteutumista seuraa 

kunnan eri  hahhintokuntien  muodostama  hiikenneturvahlisuusryhmä.  Lisäksi 
tämän  liikenneturvahhisuussuunnitelman  toteuttamista seurataan joka toinen 
vuosi  kokoontuvassa  työryhmässä. Tähän työryhmään kuuluvat Korpilanden 
kunnan, Keski-Suomen tiepiirin,  Jämsän kihiakunnan  poliisilaitoksen  ja  Lii-
kenneturvan edustajat. Työryhmän  koolle kutsujana  toimii kunnan liikenne

-turvallisuusryhmän  puheenjohtaja.  



JOHDANTO 

Korpilanden kunnan alueen yleisellä tieverkolla tapahtuu vuosittain keski-
määrin  27  liikenneonnettomuutta. Näistä keskimäärin seitsemän johtaa 
henkilövahinkoon. Onnettomuusmäärissä  on  ollut tarkastelujakson  1994  - 

 1998  aikana suuria vaihteluita. Synkin onnettomuusvuosi oli  1996,  jolloin 
onnettomuuksia tapahtui yhteensä  32,  näistä yhdeksän johti henkilövahin-
koon. Vuonna  1994  onnettomuuksia tapahtui  22,  joista kandeksan johti 
henkilövahinkoon. 

Suunnittelun tarkoituksena  on  selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakoh
-teet  sekä etsiä toimenpideratkaisuja onnettomuuksien vähentämiseksi  ja va-

kavuusasteen laskemiseksi. 

Ongelmakohteet  kartoitetaan vuosien  1994-1998  onnettomuustilastojen 
(kaavateiden  osalta vuosien  1995-1998  onnettomuusilmoitukset),  käyttäjä- 
kyselyjen, haastattelujen  ja maastokäyntien  avulla. Toimenpiteet kohdiste-
taan ongelmaselvityksen osoittamiin kohteisiin. 

Suunnittelun tuloksena syntyy hankeluettelo, jossa esitetään liikenneturvalli-
suutta parantavat toimenpiteet  ja  ne kohteet, joissa turvallisuutta paranne-
taan. Kaikille hankkeille määritellään kustannusarvio, henkilövahinko-
onnettomuusvähenemä sekä ensimmäisen vuoden tuottoprosentti. Hankkeet 
jaetaan kolmeen toimenpideluokkaan, jotka pyritään toteuttamaan noin  10 

 vuoden aikana. 

Liikenneturvailisuustyön  osana esitetään liikennekasvatus-  ja tiedotussuun-
nitelma  Korpilanden kunnan liikenneturvallisuustyön pohjaksi. 

Kuntakohtainen  suunnittelu  on  toteutettu Keski-Suomen tiepiirin, Korpilah-
den kunnan, Jämsän kihlakunnan poliisilaitoksen, Liikenneturvan, Länsi- 
Suomen lääninhallituksen  ja  Liikenneministeriön yhteistyönä. Korpilanden 
kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet: 

Taisto Halttunen 	Keski-Suomen tiepiiri 
Rauni Malinen 
	

Länsi-Suomen lääninhallitus, Jkylä  (15.9.1999  alkaen) 
Leena Piippa 	Liikenneturva, Jyväskylä 
Petteri Katajisto 	VTT! Liikenneministeriön edustaja  (10.6.1999  alkaen)  
011i Kivistö-Rahnas to  Korpilanden kunta 
Hannu Laskujärvi 

	
Korpilanden kunta 

Sami  Peltonen 	Jämsän kihlakunnan poliisilaitos 

Konsulttina  on  toiminut Tielaitoksen Konsultoinnin Länsi-Suomen yksikkö, 
jossa työstä ovat vastanneet  Dl  Markku Uusitalo  ja  ins.  Eija Yli-Halkola. Li-
säksi työssä ovat olleet mukana tekn.yo  Nina  Pietilä  ja  tekninen suunnittelija 
Men/i Koivula. 

Liikennekasvatus-  ja tiedotussuunnitelman  on  laatinut  Dl  Pasi Pirtala Tielai
-toksen Konsultoinnin  Länsi-Suomen yksiköstä. Suunnitelmaa varten  hän  on 

 kuullut poliisin  ja  kunnan eri hallinnonalojen edustajia. 
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1. MAANKAYTTÖ JA  LIIKENNE  

1.1  Maankäyttö  

Korpilanden kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, 
Keski-Suomen maakunnan alueella,  Turku -  Kuopio 
valtatien  9  molemmin puolin. Korpilahti rajoittuu pohjoisessa Jyväskylän 
maalaiskuntaan  ja Muuramen  kuntaan, lännessä  Jämsän  ja Jämsänkosken 

 kaupunkeihin sekä Petäjäveden kuntaan, etelässä  Luhangan  kuntaan sekä 
idässä  Toivakan  ja Leivonmäen  kuntiin. 

Korpilanden kunnan väkiluku  31.12.1998  oli  5 105  asukasta.  Väestöennus
-teen  mukaan kunnan asukasmäärä  on  nousussa. 

Korpilahti sijoittuu asukasluvultaan Suomen  455  joukossa sijalle  226  ja  on 
 Keski-Suomen muihin  kuntlin  verrattuna  ja  valtakunnallisestikin  arvioituna 

 harvaan asuttu kunta. Taajamissa asuvien osuus  on  selvästi alhaisempi kuin 
muissa Keski-Suomen kunnissa keskimäärin  ja  myös  koko  maan keskiarvon 
alapuolella. Korpilanden  työpaikkaomavaraisuus  on vain 75  %.  Korpilanden 
työllisestä työvoimasta  32 % pendelöi  eli käy työssä oman kunnan ulkopuo-
lella. 

Taulukko  2.  Perustietoa  Korpilanden kunnasta (vuodelta  1994).  

Asukkaita  Pinta-  Asukas-  Asuu Työ-  Pende-  Ha- 
ala tiheys taajamassa  paik- löinti  tiheys  

% ka- 
km2  as./km2  oma-  %  ha/l  000  

var.  as.  

_________ ______ _____ _____ _______ % ______ _____  
Korpilahti  5189 795 7 47 75 32 355  
___________  (226.) (96.) (316.) (271.) (355.) (131.) (352.)  
Jämsä  13105 810 16 77 102 18 418  
Jämsänkoski  8039 449 18 85 96 28 388  
Kuhmoinen  3285 937 4 50 90 16 358  
Keski -Suomi 257716 19388 13 74  -  25 375 
Koko  maa  5073632 338147 15 56  -  25 378  

Korpilanden väestön ikäjakauma poikkeaa jonkin verran  koko  maan väestön 
 ikäjakaumasta. Korpilandella  yli  64-vuotiaita  on  lähes  19 %  asukkaista, kun 
 koko  maan väestöstä yli  64-vuotiaiden  osuus  on  noin  14  %.  Vastaavasti  15-

44-vuotiaiden  suhteellinen osuus  on Korpilandella  pienempi. 

Taulukko  3.  Asukkaiden  ikäjakautuma  

____ 
Alle  15-v. 

% 
15-24-v. 

%_ 
25-44-v. 

% 
45-64-v.  
___ 

yli  64-v.  
___ 

Yhteensä  
___  

Korpilahti  
___________  

19,6 
(212.) 

10,5 
(375.) 

27,4 
(262.) 

23,6 
(262.) 

18,9 
(263.)  

100 
 ________  

Jämsä  18,4 12,7 29,2 24,6 15,2 100  
Jämsänkoski  18,8 12,6 28,4 24,5 15,7 100  
Kuhmoinen  19,1 10,0 23,2 27,1 24,9 100  
Keski -Suomi 19,6 12,5 30,1 23,6 14,2 100  
Kokomaa  19,1 12,5 30,8 23,8 13,9 100  
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Korpilanden  keskustaajama  muodostuu  Ainolasta,  Ikolanmäestä,  Kemp
-paisenmäestä, Kokkomäestä, Kotamäestä, Pukkalasta, Tissolanmäestä,  ja 

 Tähtirinteestä.  Kunnassa  on  taajama-asutusta lisäksi  Hoikanpohjassa, 
Leustussa, Moksissa, Oittilassa, Putkilandessa  ja  Saakoskella.  Korpilanden  
kuntakeskus  esitetään kuvassa  1  

Kunnan  elinkeinorakenne  on  painottunut palveluelinkeinoihin, teollisuuteen 
sekä maa-  ja  metsätalouteen. Liikerakennusten painopiste  on  kuntakeskuk

-sessa.  

1' 

1  

-' 	 Pijiji1,,,,.  

N  

. 	, / 	 -..  

Kuva  1. 	Korpilanden  kuntakeskus 
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1.2  Tieverkkoja liikennemäärät 

 Yleiset tiet 

Korpilanden tieverkon rungon muodostavat  Turku  -  Kuopio valtatie  9  sekä 
seututiet Korpilahti - Petäjävesi maantie  607  ja  Korpilahti - Joutsa maantie 

 610.  Muut yleiset tiet ovat yhdystieluokkaisia, joista tärkeimpiä ovat Korpilah-
den kirkonkylän paikallistie  16595  ja  Korpiahon paikallistie  16588.  Yleinen 
tieverkko esitetään kuvissa  2a  ja  2b (s. 8-9).  

Taulukko  4.  Korpilanden kunnan alueella oleva yleinen tieverkko  

Vt  9 Turku-Kuopio  Pt 16593  Hyrkkölän  pt 
Pt 16594  Pirttilanden  pt 

Mt 607  Korpilahti-Petäjävesi  Pt 16595  Korpilanden kk:n  pt 
Mt 610  Korpilahti-Joutsa  Pt 16599  Tervala-Kuusanmäki  

Pt 16601  Pekanmäki-Varrasperä  
Mt 6050  Jkoski-Juokslahti  Pt 16606  Kalliokylän  pt 
Mt 6102  Kärkisten laituritie  Pt 16607  Tikkala-Keljo  

Pt 16609  Saukkola-Vesanka  
Pt 16587  Koskenpää-Painaa  Pt 16611  Saukkolahti—Kuohu  
Pt 16588  Korpiahon  pt Pt 16613  Saukkola-Kuohu  
Pt 16589  Saakoski-Saalahti  Pt 16635  Heinosniemen  pt 
Pt 16591  Puolakan  pt Pt 16637  Oittila - Rutalahti  

Kaava-  ja  yksityistiet  

Kirkonkylän tärkeimpiä kokoojaluokkaisia teitä ovat Kotamäentie Kotamä
-essä,  Martinpolku  ja  Kokkotie  keskustassa sekä Päijänteentie Pukkalas
-sa.  

Keskustaajaman  ulkopuolella tärkeimpiä kokoojaluokkaiset teitä ovat Etu-
Varmantie Putkilandessa, Hoikanpohjantie Moksissa, Papinvuorentie  Kor

-piahossa, Raidanlandentie Oittilassa  sekä Yijäläntie Karakulmassa. 

Liikennemäärät  

Yleisen tieverkon liikennemäärät selvitettiin tierekisteritietojen pohjalta. Vilk-
kaimmin liikennöityjä teitä ovat valtatie  9  (KVL-98  oli  6 490  -  7 830 

 ajon./vrk), mt  610  (KVL -98  oli  750  -  1 450  ajon.!vrk)  ja  pt 16595  (KVL-98  oli 
 2 600  ajon./vrk). Liikennemäärien  pohjana ovat tierekisteritiedot vuodelta 

 1998.  Kuvissa  3a  ja  3b (s. 10-11)  esitetään yleisen tieverkon liikennemäärät 
(KVL-1 998).  
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i) 	 Merkintojen sehtykset 
Saukko j 	 ( 	AUkuiku 	 Paivakoti  

Pt 16611  
Saukkolahti -  K u.  -' 	 Pt 16609 	 Valtatie 	 :. Koulu 

	

- 	 Saukkola -  Veanka  

	

Pt 16606 	 Maantie 	 Vanhainkoti 

	

Kalliokylä 	- 

' 	 - Paikalhstie  

	

I  /- 	- 	P16607 	 Keen  liikenteen väylä 
-  1 
	 Tikkala  -  Keijo 	 ___________________________________________ 

, 

- 	 --. 	,— 	Mittakaava: 

Pt16601 	
- 	

5- 	 0 	2 \4-6 	8 	10km  

yr 	 / 	Mt607 	 I 

	

A 	
* 	

i 	Korpilahti  - Petäjävesi 	 i  

	

/S  -' 	 _________ 	 _\ 

' 	 __ 	 lTu-Kuoj 

£& 	.5. 
 •J 	

/ 

	

£Li&OS 	 .p ' (vi* 	 . . - 

'Pt41ti5j 	iI 	 .rt -i/ 	i  

'  

V 	 7  

	

Kuva  2b  . 	- »  I  
Vt9 	 KpIaho  

S 	HeiOs'tcm:  _•5. 	 4 Turku  -  Kuopio 	 S 	 -  

Mt 6050 	

_______ 

	

Jämsankoskij 	
« : 

Pu&ltht 	/  

'S5 	

5  ' 	 It% 	- /  

Kuva  2a  Yleinen tieverkko  haja-asutusalueella  
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- 	 Morkintöjan  selitykset:  

Vt  9 	 0 	Alikulku 	A  Pälvakoti  
Turku  Kuopio 	 we  Valtatie 	 Koulu  

'-'- 	Maantie 	•  Vanhainkoti  
\ - 	 - PaikalUstie 

-  Kevyen liikenteen  väylå 

::: 

- 	 Pt 16595 
' 	) 	 - 	 ' 	 Korpilandenkk  

'I 	 'S 	

U-,  

Petäjävési 	

'  ..L.. 	- 	

' 	

:  

I / 1  
\\. 
\\ 	3 	 A  
\\ 	 A\ '--X A 	- 
\\\ 

\ \ 	I-.  
Pt 16588  \\ \\ 	I 	

' ': 	
- Korpiaho 

- 	 -- 	r- 	 Vt  9  
/ 	 Turku -  Kuopio  

/i/ 	'W1hHI ;  I  
Kuva  2b  Yleinen tieverkko  keskustaajamassa 



10 	 Korpilanden Iiikenneturvalhsuussuunriitelma 

MAANKAYTTÖ  JA  LIIKENNE  

Kuva  3a  Liikennemäärät  haja-asutusalueella  (KVL -1 998)  
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4 
y .  

4$ 
4 

4  
lU 'Pr,  

0•  

.' ..fi 

% 	 VLW- 

-  

Kuva  3b  Liikennemäärät keskustaajamassa (KVL -1 998)  
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LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  

2.  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 	 .' /  

'/1/4  Liikenneturvallisuuden nykytila selvitettiin  onnetto- 	 / / muusanalyysillä  (poliisin  tienpitäjälle ilmoittamat  
onnettomuudet) 	kayttajakyselyilla 	asiantuntija- 	-> 
haastatteluilla  sekä  maastokäyntien  avulla.  

Tielaitoksen  tutkimusten mukaan poliisin tietoon 
tulee kaikista onnettomuuksista keskimäärin kolmasosa, loukkaantumi-
seen johtaneista onnettomuuksista  2/3  ja  kuolemaan johtaneista kaikki.  

2.1  Liikenneonnettomuudet  

Onnettomuusanalyysin aineistona  käytettiin yleisen tieverkon osalta vuosina 
 1994 - 1998  poliisin  tienpitäjille ilmoittamia  onnettomuuksia. Muun tieverkon 

osalta käytettiin vuosina  1995 - 1998  poliisin tietoon tulleita liikenneonnetto-
muuksia. Yleisellä  tieverkolla  tapahtui kaikkiaan  133  onnettomuutta  ja  muulla 

 tieverkolla  37  onnettomuutta. Onnettomuudet  jakaantuivat  eri vuosille kuvien 
 4  ja  5  osoittamalla tavalla. Yleisen tieverkon onnettomuuksien  tapahtumapal

-kat,  osalliset,  vakavuusasteet  ja tapahtumavuodet  esitetään kuvissa  8a  ja  8b 
(s. 17-18). 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998  

Vuosi  

Kuva  4.  Yleisen tieverkon onnettomuudet  ja  vakavuusaste 
Korpilandella  1994-1998  
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•  Loukkaantuneet  jIji 	•omaisuusahingot  I 

1995 	1996 	 1997 	1998  
Vuosi  

Kuva  5.  Muun tieverkon onnettomuudetja vakavuusaste 
Korpilandella  1995-1998  

Vuosina  1994-1998  yleisellä  tieverkolla  tapahtui  133  poliisin  tienpitäjälle  il-
moittamaa  onnettomuutta. Yleisellä  tieverkolla  tapahtui kolme kuolemaan 
johtanutta liikenneonnettomuutta. Loukkaantumisen johtaneita liikenneon-
nettomuuksia  tarkastelujaksolla  tapahtui  34.  

Vuosina  1995-1998  kaava-  ja yksityistieverkolla  tapahtui  37  poliisin tietoon 
tullutta onnettomuutta. Kaava-  ja yksityistieverkolla  ei tapahtunut yhtään 
kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Loukkaantumiseen johtaneita 
liikenneonnettomuuksia tapahtui yleisen tieverkon ulkopuolella kuusi.  

Tarkastelujakson  1995-1998  vuotuiset  onnettomuuskustannukset  ovat ajo- 
kustannusten  1995  mukaisilla  yksikköhinnoilla  laskettuna  9,85  Mmk. Tästä 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus  on 8,5  Mmk  (heva

-onnettomuuden  yksikköarvo  975 800  mk)  ja omaisuusvahinko -onnettomuu-
teen johtaneiden onnettomuuksien osuus  1,3  Mmk  (omaisuusvahinko-on-
nettomuuden  yksikköarvo  46 500  mk).  Koko tarkastelujakson yhteenlasketut 
onnettomuuskustannukset  olivat noin  39,4  Mmk.  
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Taulukko  5.  Liikenneonnettomuudet tieluokittain Korpilandella  
1994-1 998.  

Tieluokka 
_______________ 

Heva-onnettomuudet 
kpl 	 % 

Omaisuusvahinko-onn. 
kpl 	 %  

Valtatie  9 25 58 66 52  
Seututiet  5 12 14 11  
Yhdystiet  7 16 16 13  
M uut*  6 14 31 24  
YHTEENSÄ  43 (100  %)  127 (100  %) 

* =  Kaava-  ja  yksityistieverkolla  vuosina  1995-1998  tapahtuneet 
onnettomuudet 

Korpilanden alueen onnettomuuksista tapahtui  91 (54  %)  valtatiellä  9,  seu-
tuteillä  tapahtui  19 (11  %), yhdysteillä  23 (14  %)  sekä kaava-  ja  yksityisteillä 

 37 (22  %).  Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista  25 (58  %)  ta-
pahtui valtatiellä  9,  seututeillä  5 (12  %), yhdysteillä  7 (16  %)  ja  kaava-  ja  yk-
sityistieverkolla  6 (14  %) heva -onnettomuutta. 

Yleisen tieverkon yleisimmät onnettomuustyypit ovat eläinonnettomuudet  37 
(28  %  kaikista onnettomuuksista)  ja  yksittäisonnettomuudet  36 (27  %  onnet-
tomuuksista). Eläinonnettomuuksista  24  oli hirvionnettomuuksia. Kevytlii-
kenteen onnettomuuksia tapahtui yleisellä tieverkolla  7 (5  %).  Alkoholilla  tai 

 huumeilla  oli osuutta  17 (13  %)  onnettomuudessa. Yleisen tieverkon kaikki 
onnettomuudet eri onnettomuusluokissa esitetään kuvassa  6  ja  heva

-onnettomuudet kuvassa  7.  

Muulla tieverkolla tapahtui  1995-1998  yhteensä  37  onnettomuutta, joista 
kuusi johti loukkaantumiseen. Kevytliikenteen onnettomuuksia tapahtui 
muulla tieverkolla neljä  (11  %).  Alkoholilla  tai  huumeilla  oli osuutta  11(30  %) 

 onnettomuudessa. 
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Kuva  6.  Yleisen tieverkon kaikki onnettomuudet eri  onnettomuusluo
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Kuva  7.  Yleisen tieverkon  heva-onnettomuudet eri  onneftomuusluo
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Henkilöauton liikennevakuutuksesta korvatut onnettomuudet 

Korpilandella  vuosina  1993-94  tapahtuneista henkilöauton liikennevakuutuk-
sesta korvatuista onnettomuuksista  vain 46  %  oli Korpilandella asuvien ai-
heuttamia. Vieraspaikkakuntalaisten suuri osuus onnettomuuksista johtuu 
suurimmaksi osaksi Korpilanden läpi kulkevasta valtatiestä  9.  

Korpilahtelaisten  aiheuttamista  ja  henkilöauton liikennevakuutuksesta  kor-
vatuista  onnettomuuksista  vain 43  %  on  tapahtunut Korpilandella, kun  jo 

 pelkästään Jyväskylässä, Jämsässä  ja  Muuramessa  tapahtuneiden onnet-
tomuuksien yhteenlaskettu osuuskin  on  yhtä suuri. Tämä  jo  osaltaan kertoo, 
että työ-  ja  asiointimatkat lähikuntiin  ovat yleisiä. 

Taulukko  6.  Korpilandella  tapahtuneet henkilöauton 
liikennevakuutuksesta korvatut onnettomuudet vuosina 

 1993-94  

Aiheuttajan kotikunta  Onnettomuuksia %  

Korpilahti  38 46  
Jyväskylä  7 9  
Muu  (<4  onn./kunta)  37 45  
Yhteensä  82 100  

Taulukko  7.  Korpilahtelaisten  aiheuttamat henkilöauton 
liikennevakuutuksesta korvatut onnettomuudet vuosina 

 1993-94  

Tapahtumapaikkakunta  Onnettomuuksia %  
Korpilahti  38 43  
Jyväskylä  24 27  
Jämsä  7 8  
Muurame  7 8  
Muu(<3onn./kunta)  12 14  
Yhteensä  88 100  
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Kuva  8b  Liikenneonnettomuudet keskustaajamassa  1994-1998  
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Onnettomuuksien kasautumiskohdat 

Onnettomuuksien vuoksi ongelmalliseksi  on  katsottu paikka, jossa  on  ta-
pahtunut tarkastelujakson  1994-1998  aikana vähintään viisi onnettomuutta 

 tai  kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tarkastelun pohjalta voidaan pitää onnettomuuksien kasautumiskohtina: 

Vt:n  9  tieosaa  229,  Hirvimäentien  (pt 16587)  ja  Särkijoentien  (pt 16591) 
 liittymässä. Liittymäalueella (välillä Hirvimäentie/vt  9  liittymä +  300m) on 

 tapahtunut yhteensä  12  onnettomuutta, joista yksi johti loukkaantumi-
seen. Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus oli kevyen liikenteen on-
nettomuus. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet olivat eläin-  (8 

 kpl)  ja  kääntymisonnettomuuksia  (2  kpl). Eläinonnettomuuksista  neljä oli 
hirvi-  ja  neljä peuraonnettomuuksia.  

2. Vt:n  9  tieosaa  229,  välillä Hirvimäentie  (pt 16587)  - Lautakontie.  Tie- 
osuudella  on  tapahtunut yhteensä viisi omaisuusvahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Onnettomuudet olivat peuraonnettomuuksia  (3  kpl)  sekä 
hirvi-  ja  yksittäisonnettomuus.  

3. Vt:n  9  tieosaa  229,  Lautakontien  liittymässä. Liittymäalueella  on  tapahtu-
nut yhteensä viisi onnettomuutta, joista yksi johti loukkaantumiseen. 
Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus oli hirvionnettomuus. Omai-
suusvahinkoon johtaneet onnettomuudet olivat hirvionnettomuuksia  (2 

 kpl)  sekä peura-  ja  ohitusonnettomuus.  

4. Vt:n  9  tieosaa  229,  Hyrkkäläntien  (pt 16593)  liittymässä. Liittymäalueella 
 on  tapahtunut yhteensä seitsemän onnettomuutta, joista kaksi johti louk-

kaantumiseen. Loukkaantumiseen johtaneet onnettom uudet olivat hirvi - 
ja  muu onnettomuus. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet 
olivat hirvionnettomuuksia  (3  kpl)  sekä risteämis-  ja  peräänajo

-onnettomuus.  

5. Vt:n  9  tieosaa  229,  välillä Hyrkköläntie  (pt 16593)  - yksityistie  liittymä 
(noin  450 m  Hyrkköläntien  liittymästä Korpilanden suuntaan). Tieosuu-
della  on  tapahtunut yhteensä neljä onnettomuutta, joista kolme johti louk-
kaantumiseen. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet olivat yksit-
täis-, ohitus-  ja  peräänajo-onnettomuuksia. Omaisuusvahinkoon johtanut 
onnettomuus oli yksittäisonnettomuus.  

6. Vt:n  9  tieosaa  231,  Vespuolentien (mt  610)  liittymässä. Liittymäalueella 
 on  tapahtunut yhteensä viisi onnettomuutta, joista yksi johti loukkaantu-

miseen. Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus oli kohtaam isonnetto-
muus. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet olivat kohtaa-
misonnettomuuksia  (2  kpl)  sekä yksittäls-  ja  kääntymisonnettomuuksia.  

7. Petäjävedentien (mt  607)  tieosaa  4,  noin  700  metriä Saukkolantien  (pt 
16607)  liittymästä (mutka). Tieosuudella  on  tapahtunut kaksi loukkaan-
tumiseen johtanutta onnettomuutta. Onnettom uudet olivat yksittäis-  ja 

 kohtaamisonnettomuuksia. 
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8. Vt:n  9  tieosaa  229,  välillä  Tikkasentie - Korpiahontie  (pt 16588). Tie- 
osuudella  on  tapahtunut yhteensä kandeksan onnettomuutta, joista kaksi 
johti  loukkaantum iseen.  Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet oli-
vat  risteämisonnettomuuksia  (2  kpl). Omaisuusvahinkoon  johtaneet on-
nettomuudet olivat  risteämis-  (2  kpl)  ja  kääntymisonnettomuuksia  (2  kpl) 

 sekä ohitus-  ja  hirvionnettomuus.  

9. Vt:n  9  tieosaa  230,  Petäjävedentie (mt  607)  ja  Korpilandentien  (pt 16595) 
 liittymässä. Liittymässä  on  tapahtunut yhteensä kuusi onnettomuutta, 

joista kolme johti loukkaantumiseen. Loukkaantumiseen johtaneet 
onnettomuudet olivat  risteämisonnettomuuksia. Omaisuusvahinkoon joh

-fleet  onnettomuudet olivat  risteämisonnettomuuksia  (2  kpl)  sekä kohtaa
-misonnettomuus.  

10.Martinpolkua  välillä  Kokkotie - Korpiojantie. Tieosuudella  on  tapahtunut 
yhteensä kuusi onnettomuutta, joista kaksi johti loukkaantumiseen. Louk-
kaantumiseen johtaneet onnettomuudet olivat kevyen liikenteen 
onnettomuuksia.  Omaisuusvahinkoon  johtaneet onnettomuudet olivat 

 risteämisonnettomuuksia  (3  kpl)  sekä  yksittäisonnettomuus.  

Onnettomuuksien  kasautumiskohdat  ja  vaaralliset  tieosat  esitetään kuvissa 
 9aja  9b (s. 21-22).  
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2.2  Tienkäyttäjäkyselyt  

Liikenneturvallisuuden ongelmakohteiden kartoittamiseksi suoritettiin tien-
käyttäjäkysely, jossa selvitettlin vaaralliseksi  tai  ongelmalliseksi koettuja 
kohteita  tai  tiejaksoja. Kohderyhmiä  olivat koulut, päiväkodit. suuret työpai-
kat, kylätoimikunnat sekä ammattiautoilijat. Kyselyjen kohderyhmät valittiin 
siten, että ne kattoivat  koko  kunnan alueen  ja  koskivat mandollisimman mo-
nia eri lilkennemuotojen käyttäjiä. Kyselykaavakkeita lähetettiin yhteensä  306 

 ja  niitä palautettiin yhteensä  146.  Ongelmakohteita  esitettiin  65.  

Kyselyn tulokset ovat osittain samoja kuin onnettomuuksien tapahtumapai-
kat. Esille tuli kuitenkin myös sellaisia vaaralliseksi koettuja kohteita, joissa 
liikennevahinkoja ei ole tilastoitu. 

Ongelmakohteet  esitetään kuvissa  10a  ja  lOb  (s. 29-30)  ja  liitteessä  1. 
 Kyselyjen kannalta ongelmalliseksi  on  katsottu paikka, joka  on  mainittu 

kyselytutkimuksessa vähintään kolme kertaa. 

Kyselyissä useimmin mainittuja ongelmakohteita olivat seuraavat  

Vt  9  

•  Seuraavat liittymät: 
• Korpilandentie  (pt 16595)  ja  Korpiahontie  (pt 16588) [24  mainintaa] 
• Korpilandentie  (pt 16595)  ja  Petäjävedentie (mt  607) [19  mainintaa] 
• Tikkasentie 	 [  6  mainintaa] 
• Saalandentie  (pt 16589) 	 [  5  mainintaa] 

Välillä Tikkasentie - Petäjävedentie (mt  607) 	 [11  mainintaa] 

Korpilandentie  (pt 16595)  

•  Seuraavat liittymät: 	
[22  mainintaaj • Päijänteentie 	
[  3  mainntaa] • Virastotie  

Koko tie 	 [13  mainintaa] 

Korpiahontie  (pt 16588)  

•  Välillä Korpilahti - Korpiaho 	 [16  mainintaa] 

• 	Seuraavat liittymät: 
• Sepäntie 	 [8  mainintaa] 
• Liisantien lUttymä 	 [3  mainintaa] 
• Kotamäentie 	 [3  mainintaa] 
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Petäjävedentie (mt  607)  

Välillä  Muuramen  raja - Saukkolandentie (pt 16607) 	[13  mainintaa]  

Martinpolku 

•  Seuraavissa liittymissä: 	
[9  mainintaa]  • Alatie 	
[8  mainintaa]  • Kokkotie 	
[3 main intaa] • 	Isämatintie  

Koko  tiellä 	 [7  mainintaa]  

Iloniementie 

Sammalniementien  liittymässä 	 [9  mainintaa]  

Kotamäentie  

Koko  tiellä 	 {  7  mainintaa]  

Sarvenperäntie  (pt 16611)  

•  Koko tie 	 [6  mainintaa]  

• Raiviokoskentien  liittymässä 	 [5  mainintaa]  

Kuusjärventie  (pt 16609)  

• Saukon  päiväkodin kohdalla 	 [5  mainintaa]  

Levästentie  

Koko  tiellä 	 [5  mainintaa]  

Vespuolentie (mt  610)  

•  Koko tie 	 [4  mainintaa]  
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Liisantie 

Enninpolun  liittymässä 	 [4  mainintaa] 

Päijänteentie 

•  Koko  tiellä 	 [4  mainintaa] 

• Levästentien  liittymässä 	 [3  mainintaa] 

Moksintie  (pt 16599) 

Koko tie 	 [3  mainintaa] 

Koulutie 

•  Koko tie 	 [3  mainintaa] 

Tikkasentie 

Kotamäentien  liittymässä 	 [3  mainintaa] 

Pöy kyntie 

•  Tikkalan taajaman kohdalla 	 [3  mainintaa] 
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2.3  Haastattelutja maastokäynnit  

Liikenneturvallisuuden ongelmakohteiden kartoittamiseksi tehtiin haastatte-
luja  ja  maastokäyntejä,  joissa selvitettiin vaaralliseksi  tai  ongelmalliseksi ko-
ettuja kohteita  tai  tiejaksoja.  Työn aikana haastateltiin Sami Peltosta  (Järn

-sän  kihlakunnan poliisilaitos), Hannu Laskujärveä  ja  011i Kivistö-Rahnastoa 
(Korpilanden kunta) sekä Taisto Halttusta (Keski-Suomen tiepiiri). 

Haastatteluissa  ja  maastokäynneillä  tuli esille seuraavia ongelmia  ja  puuttei-
ta: 

Vt9 

• Vt:llä  9 on  runsaasti suojaamattomia kallioleikkauksia lähellä tien reunaa. 
• Vt:n suoja-alueilla tulisi suorittaa tehostettuja näkemäraivauksia (hirvivaa-

ra-aluetta). 
• Saalandentie  (pt 16589)  liittymä  on  koettu vaaralliseksi 
• Korpilandentien  (pt 16595)  ja  Korpiahontien  (pt 16588)  liittymien  kohdalla 

valtatien ylitys  on  koettu vaaralliseksi. 
• Korpilandentien  (pt 16595)  ja  Petäjävedentien (mt  607)  liittymästä  on 

 huonot näkemät Jyväskylän suuntaan. Lisäksi Korpilandentien liittymäs-
sä oleva Laivalaituri-viitta  on  huonokuntoinen. 

•  Väliltä Tikkasentie -  Vt  9  alikulku (Enninpolku) puuttuu kevyen liikenteen 
väylä. 

• Tikkasentien  liittymä  on  koettu vaarailiseksi. 
• Sammalniementien  liittymässä  on  huonokuntoinen  stop-merkki (vaihdettu 

suunnittelutyön aikana). 

Korpiahontie  (pt 16588)  

• Tielaitoksen  entiseen tukikohtaan menevän tien liittymässä  on  huonot 
näkemät tukikohdalta päin tultaessa Korpiahon suuntaan. 

• Sepäntien  liittymässä  on  huonot näkemät Sepäntieltä tultaessa. 
• Väliltä  vt  9  - Kotamäentien  puuttuu kevyen liikenteen väylä. 
• Kotamäentien  liittymästä  on  huonot näkemät oikealle vt:n suuntaan. 
• Suojatiemaalaukset  ja  suojatiemerkkien herätevarret  puuttuvat. 

Petäjävedentie (mt  607)  

•  Väliltä  vt  9  - Tehotie  puuttuu kevyen liikenteen väylä. 
• Ajoratarnaalaukset  puuttuvat osittain. 
• Saukkolandentien  liittymästä  on  huonot näkemät vasempaan Korpilah- 

den suuntaan. 
•  Ylä-Muuratjärven koulun liittymästä tultaessa kaupan mainostaulu  on nä- 

kern  äesteenä. 
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Korpilandentie  (pt 16595)  

• Martinpolun  ja  Tähtiniementien  liittymässä oleva suojatie päättyy kaitee-
seen. 

•  Väliltä Tähtiniementie - Päijänteentie puuttuu kevyen liikenteen väylä. 
• Teletien  ja  Päijänteentien  liittymässä  on  turvaton kevyen liikenteen ylitys- 

kohta. Suojatielle tulisi rakentaa suojatiesaareke. 
• Vt:n  9  kevyen liikenteen alikululle johtavan väylän kohdalle tulisi rakentaa 

suojatiesaareke. 

Vespuolentie (mt  610)  

• Iloniementieltä  on  huonot näkemät vasemmalle vt:n suuntaan. 
• Vt:n  9  liittymässä oleva suunnistustaulu  on  väärässä paikassa. Suunnis- 

tustaulu  tulisi siirtää valtatien  9  taakse Vespuolentien liittymän kohdalle. 
• Vespuolentiellä  on  suojaamattomia kallioleikkauksia. 

Sarvenperäntie  (pt 16611)  

• Löytänäntien  liittymästä (Sarvenperän koulun kohta)  on  huonot näkemät 
vasemmalle Petäjäveden rajan suuntaan. Lisäksi nykyinen nopeusrajoi-
tus  80 km/h on  liian korkea. 

• Kalliokyläntien  liittymästä  on  huonot näkemät. 

Martinpolku 

• Kokkotien  liittymä  on  turvaton. 
• Koulukeskukselle  johtavan kevyen liikenteen väylän liittymään tulisi ra-

kentaa korotettu suojatie. 
•  Väliltä Korpiahon silta - Jussinpolku puuttuu kevyen liikenteen väylä. 

Muut kohteet: 

• Oittilantiellä  (pt 16637)  Vespuolen  koulun kohdan nykyinen 
nopeusrajoitus  80 km/h on  liian korkea. 

• Moksintiellä  (pt 16599),  Moksin  koulun kohdalla  on  lapsi-merkki näky-
mättömissä valaisinpylvään takana. 

• Tähtiniementieltä  puuttuu kevyen liikenteen väylä. Lisäksi Tähtiniemen-
tien  ja  Kirkkolandenpolulta  tulevan kevyen liikenteen väylän liittymä  on 

 turvaton. 
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• Päijänteentien  alussa  on  kaksi turvatonta suojatietä. Lisäksi Päijänteen- 
tien  ja  Levästentien liittymän ajoratamaalaukset  on  toteutettu väärin. 

• Levästentieltä  puuttuu kevyen liikenteen väylä väliltä Päijänteentie -  Kor- 
pitie. 

• Koulutien  ja  Kokkotien  liittymässä  on  huonot näkemät. Lisäksi Koulutieltä 
puuttuu kevyen liikenteen väylä väliltä Kokkotie - koulukeskus. 

•  Väliltä Kotamäentie - Liisantie puuttuu kevyen liikenteen väylä. 

• Kempaisentiellä  on  suuret ajonopeudet  ja  paljon koululaisliikennettä. 

• Pöykyntien kärkikolmio  on  väärässä paikassa Saukkolandentien  (pt 
16607)  ja  Pöykyntien  liittymässä. 

Haastatteluissa  ja  maastokäynneillä  esille tulleet ongelmakohteet esitetään 
kuvissa lOa  ja  lOb  (s. 29-30) 

2.4 Nopeusvalvonta 

Tienkäyttäjät  esittivät useita tiejaksoja, jossa heidän mielestään ajonopeudet 
ovat nopeusrajoitusta selvästi korkeampia. Poliisin nopeusvalvontakohteiksi 
esitytettiin  mm.  

• Korpilandentie  (pt 16595) 	 [10  mainintaa] 

• 	Korpiahontie  (pt 16588) 	 {  8  mainintaa] 

• Vt:9 alikulut (mopojen  ylinopeus) 	 [  6  mainintaa] 

• Kotamäentie 	 [  5  mainintaa] 

•  Vt  9 	 [  4  mainintaa] 

• Petäjävedentie (mt  607) 	 [  4  mainintaa] 

• Vespuolentie (mt  610) 	 [  4  mainintaa] 

• Levästentie 	 [  3  mainintaa] 

• Sarvenperäntie  (pt 16611) 	 [  3  mainintaa] 
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3. PARANNUSEHDOTUKSET 

Maastokäyntien 	ja 	haastattelujen 	yhteydessä 	 / 
maaritettiin ongelmakohteiden parantamisehdotuksia 
Maastotarkasteluihin  osallistuivat Taisto Halttunen 	r  

(Keski-Suomen  tiepiiri),  Hannu  Laskujärvi  ja  011i 
Kivistö-Rahnasto  (Korpilanden kunta),  Sami  Peltonen  
(Jämsän  kihlakunnan poliisilaitos)  ja  Markku Uusitalo  (Tielaitos,  Konsultointi).  

Parannuskohteita  valokuvattiin  ja  kohteista laadittiin  hankekortit,  joissa  pa-
rannuskohteet  jaettiin kolmeen  kiireellisyysluokkaan. Parannusehdotukset  on 

 esitetty kuvissa  16 a  ja  b (s. 45-46).  Lisäksi jokaisesta kohteesta tehtiin 
 suunnittelukortti.  Esimerkki  suunnittelukortista  on  liitteessä  2. 

3.1  Toimenpideohjelman laadintaperiaate  

Yleisten teiden  parannusehdotuksien mukaisille toimenpiteille  laskettiin  hen-
kilövahinko-onnettomuusvähenemät (heva-vähenemät). Laskennat  suoritet-
tiin  TARVA-ohjelmalla. 

Yleisten teiden toimenpiteet  on  asetettu kolmeen  toimenpideryhmään  en-
simmäisen vuoden  tuottoasteen  ja kustannusarvion  perusteella:  

• Toimenpideluokka  I tuottoaste  yli  19,5 % tai  yksittäisen toimenpiteen 
kustannukset  alle  2 000  mk  

• Toimenpideluokka  Il tuottoaste  2 - 4,9 % tai  yksittäisen toimenpiteen 
kustannukset  2 000 - 20 000  mk  

• Toimenpideluokka  Ill tuottoaste  alle  2 % tai  yksittäisen toimenpiteen 
kustannukset yli  20 000  mk 

Korpilanden kunnan  kaavatieverkon  ja  muun tieverkon toimenpiteet  on  ase-
tettu järjestykseen  kustannusarvion  perusteella.  

Tuottoaste  on  laskettu ensimmäisen vuoden  heva-onnettomuussäästöjen  ja 
 rakennuskustannusten  suhteena. Heva -onnettomuuden  kustannuksena  on 

 käytetty  975 800 mklheva-onnettomuus  (Tielilkenteen ajokustannukset 
 1995). 
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3.2  Toimenpideluokka  I 

IA  Nopeusrajoitusten alentaminen Korpilanden keskustaajamassa 

Yleisellä  tieverkolla Korpilandentien  (pt 16595)  sekä  Korpiahontien  (pt 
16588)  nopeusrajoitusta (Kokkomäen  asuntoalueen kohdalla) lasketaan  50 
km/h 40 km/h.  Kaavatieverkolla  asuntoalueiden, joilla nykytilanteessa  on 

 voimassa nopeusrajoitus  50 km/h  lasketaan  40 km/h.  Lisäksi nykyinen nope-
usrajoitus  30 km/h  säilytetään koulukeskuksen  ja  Alkio-opiston alueella. Uu-
det  aluerajoitukset  esitetään liitteessä  4.  

Nopeustason  laskemisella  on  suuri merkitys erityisesti kevyen liikenteen on-
nettomuuksien vakavuuteen.  Jos auto  törmää  50 km/h  nopeudella  jalankul-
kijaan,  kuolee  jalankulkija  40  %  tapauksista.  Ajonopeuden  ollessa  40 km/h 

 kuolee  jalankulkija  15  %  tapauksista.  

2A  Valtatien  9  ja  Saalandentien  (pt 16589)  liittymä 

Saalandentien  liittymässä  on  tapahtunut  tarkastelujakson  1994-1998  aikana 
yhteensä kaksi onnettomuutta, joista toinen oli loukkaantumiseen johtanut 

 yksittäisonnettomuus.  Liittymä  on  koettu vaaralliseksi.  

Saalandentien kärkikolmio  ehdotetaan  korvattavaksi  stop-merkkillä.  

3A  Valtatien  9  ja  Tikkasentien  liittymä 

Tikkasentien  liittymässä  on  tapahtunut yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut on-
nettomuus.  Tikkasentien  liittymä  on  koettu vaaralliseksi.  

Tikkasentien  liittymään ehdotetaan  maalattavaksi pysäytysviiva  sekä  stop- 
maalaus.  

4A  Valtatien  9  ja  Sammalniementien  liittymä 

Sammalniementien  liittymässä  on  tapahtunut yksi  omaisuusvahinkoon  johta-
nut onnettomuus. Liittymä  on  koettu vaaralliseksi.  

Sammalniementien liittymän ajorataan  ehdotetaan tehtäväksi  stop-maalaus.  
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5A  Valtatien  9,  Korpilandentien  (pt 16595)  ja  Petäjävedentien (mt  607) 
 liittymä 

Korpilanden pohjoisessa liittymässä  on  tapahtunut yhteensä kuusi onnetto-
muutta, joista kolme johti loukkaantumiseen. Liittymän ongelmaksi  on  koettu 
huonot näkemät sivuteiltä Jyväskylän suuntaan sekä valtatien ajonopeudet. 
Lisäksi Korpilandentien liittymässä oleva laivalaituri-viitta  on  huonokuntoinen. 

Valtatien ajorataan ehdotetaan maalattavaksi nopeusrajoitus  60 km/h  sivu-
tiellittymien molemmin puolin, Korpilandentien  ja  Petäjävedentien ajoratoihin 

 ehdotetaan tehtäväksi  stop-maalaus. Lisäksi laivalaituri-viitta uusitaan.  

6A  Valtatien  9,  Korpilandentien  (pt 16595)  ja  Korpiahontien  (pt 16588) 
Ii  ittym  ä  

Korpilanden eteläisen liittymän kohdalla  on  tapahtunut tarkastelujakson aika-
na yhteensä viisi onnettomuutta, joista kaksi johti loukkaantumiseen. Liitty

-män  ongelmaksi  on  koettu valtatien ylitys sekä ajonopeudet. 

Valtatien ajorataan ehdotetaan maalattavaksi nopeusrajoitus  60 km/h  paikat-
listieliittymien molemmin puolin. Korpilandentien ajorataan ehdotetaan maa-
lattavaksi pysäytysviiva sekä liittymässä olevaa opasviittaa siirrettäväksi pois 
näkemäalueelta. Korpilandentien  ja  Korpiahontien ajorataan  ehdotetaan 
tehtäväksi  stop-maalaus.  

7A  Valtatie  9  

Valtatiellä  9 on  tapahtunut tarkastelujakson  1994-1998  aikana yhteensä  91 
 onnettomuutta, joista  30  oli eläinonnettomuuksia. 

Valtatien suoja-alueille ehdotetaan tehtäväksi tehostettuja vesakkoraivauk
-sia.  

8A  Pöykyntien  ja  Saukkolandentien  (pt 16607)  liittymä 

Pöykyntien liittymän ongelmaksi  on  koettu kärkikolmion väärä paikka. 

Pöykyntien kärkikolmio ehdotetaan siirrettäväksi.  

9A  Korpiahontien  (pt 16588)  ja  Sepäntien  liittymä 

Sepäntien liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot näkemät Sepäntieltä tulta-
essa sekä Korpiahontien korkeat ajonopeudet. Lisäksi Sepäntien liittymä  on 

 koettu turvattomaksi kevyelle liikenteelle. 

Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan maalaamalla Korpiahontien suo-
jatiemaataukset sekä lisäämällä suojatiemerkkeihin herätevarret. Lisäksi  Se-
päntien kärkikolmio  ehdotetaan korvattavaksi  stop-merkillä. 
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IOA  Valtatie  9  

Valtatiellä  9 on  tapahtunut tarkastelujakson  1994-1998  aikana yhteensä  91 
 onnettomuutta, joista  25  johti loukkaantumiseen. Valtatien ongelmaksi  on 

 koettu  mm.  tien huono geometria  ja  lähellä tien reunaa olevat suojaamatto
-mat  kalholeikkaukset.  Valtatien  9  parantaminen välillä Orivesi - Muurame  on 

 mukana yhtenä päätieverkon moniongelmateiden parantamishankkeena. 

Valtatiellä olevia kallioleikkauksia tulisi suojatta kaiteilla  tai  avartaa (yhteensä 
 1 km).  

hA Oittilantie  (pt 16637),  Vespuolen  koulun kohta 

Nopeusrajoituksen  80 km/h on  koettu olevan liian korkea. 

Koulun kohdan nopeusrajoitusta ehdotetaan laskettavaksi  80 km/h 	60 
km/h. 

12A  Korpilandentien  (pt 16595),  Tähtiniementien  ja  Martinpolun  
Ii  ittym  ä  

Tähtiniementien liittymän  ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen yhteyksien 
puuttuminen suojatieltä Tähtiniementielle (suojatie päättyy kaiteeseen). 

Korpilandentien Tähtiniementien  puoleista piennarta ehdotetaan levennettä-
väksi  tai  kaidetta katkaistavaksi suojatien kohdalta. Lisäksi suojatieltä Tähti-
niementielle ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen yhteydet. 
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Kuva  11  Korpilandentien Tähtiniementien  (12A)  puoleista  piennarta 
 ehdotetaan  leven nettäväksi  tai  kaidetta  katkaistavaksi.  Li-

säksi  Tähtiniementielle  ehdotetaan rakennettavaksi  kI -yh-
teydet.  

13A  Korpilandentien  (pt 16595),  Päijänteentien  ja  Teletien  liittymä  

Korpilandentien suojatie Päijänteentien  ja Teletien  liittymässä  on  koettu tur-
vattomaksi. 

Liittymän suojatielle  ehdotetaan rakennettavaksi suojatiesaareke.  

14A  Petäjävedentie (mt  607)  

Petäjävedentien  ongelmaksi  on  koettu ajoratamaalausten osittainen puuttu-
minen. 

Ajoratamaalauksia  ehdotetaan parannettavaksi.  

15A  Korpiahontien  (pt 16588)  ja  Kotamäentien  liittymä  

Kotamäentien ongelmiksi  on  koettu huonot näkemät oikealle vt:n suuntaan 
sekä turvattomat kevyen liikenteen olosuhteet. 

Liittymässä tehdään näkemäraivaus. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteita 
ehdotetaan parannettavaksi järjestämällä kevyen liikenteen yhteydet  Kor-
piahontien suojatieltä Kotamäentielle ja Rahtarintielle  sekä parantamalla 
suojatiemaalauksia  ja  lisäämällä suojatiemerkeihin herätevarret. 
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16A  Korpilandentie  (pt 16595),  vt:n  9  kevyen liikenteen alikulun kohta 

Korpilandentien  ja  valtatien  9  kevyen liikenteen väylän liittymäkohta  on  ko-
ettu turvattomaksi kevyelleliikenteelle. 

Valtatien  9 liittymän  lähellä olevalle suojatielle (alikululle johtava väylä) eh-
dotetaan rakennettavaksi suojatiesaareke  tai  vaihtoehtoisesti valtatien  9 hit-
tymäsaarekkeen  jatkaminen suojatien kohdalle.  

17A  Korpiahontie  (pt 16588),  hautausmaan kohta 

Hautausmaan kohdan ongelmaksi  on  koettu turvattomat kevyen liikenteen 
ylityskohdat. 

Hautausmaan kohdan suojateiden suojatiemaalauksia ehdotetaan  paran-
nettavaksi ja suojatiemerkkeihin  lisättäväksi herätevarret.  

18A  Petäjävedentien (mt  607)  ja  Ylä-Muuratjärven koulun tiittymä 

Näkemät Ylä-Muuratjärven koulun liittymästä  on  koettu huonoiksi vasem-
malle Korpilanden suuntaan. 

Näkemiä  ehdotetaan parannettavaksi siirtämällä kaupan mainostaulu pois 
näkemäalueelta.  

19A  Koulutien  ja  Kokkotien  liittymä 

Koulutien  ja Kokkotien  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät tultaessa 
Koulutieltä. 

Koulutien kärkikolmio  ehdotetaan korvattavaksi  stop-merkillä.  

20A  Korpiahontien  (pt 16588)  ja  Tielaitoksen  tukikohtaan menevän tien 
liittymä 

Liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät vasemmalle Korpiahon 
suuntaan. 

Liittymän näkemiä  parannetaan tekemällä näkemäraivaus vasempaan (tontin 
puolella oleva pensasaita) sekä liittymän vastakkaisella puolella olevan peilin 
edestä (pensaan oksia). Lisäksi liittymässä oleva kärkikolmio ehdotetaan 
korvattavaksi  stop-merkillä. 
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21A  Vespuolentien (mt  610)  ja  valtatien  9  liittymä  

Vespuolentien  ja  valtatien liittymässä  on  tapahtunut yhteensä kaksi omai-
suusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Liittymän ongelmaksi  on  koettu 
väärässä paikassa oleva viitta. 

Valtatien takanana (vastapäätä Vespuolentietä) oleva viitta ehdotetaan  sur
-rettäväksi liittymän  kohdalle.  

22A  Sarvenperäntien  (pt 16611)  ja  Kalliokyläntien  (pt 16609)  liittymä  

Kalliokyläntien liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät Sarvenperän-
tielle. 

Sarvenperäntiellä Kalliokyläntien  liittymässä tehdään näkemäraivaus.  

23A  Moksintie  (pt 16599),  Moksin  koulun kohta  

Moksin  koulun kohdan ongelmaksi  on  koettu valaisinpylvään takana, näky-
mättömissä oleva lapsi-merkki. 

Lapsi-merkki siirretään valaisinpylvääseen yhdessä nopeusrajoitusmerkkien 
kanssa.  

Kuva  12 	Moksintiellä Moksin  koulun kohdalla  (23A)  lapsi-merkki  on  
näkymättömissä valaisinpylvään takana. Merkki siirretään 

 valaisinpylvääseen  yhdessä  nopeusrajoitusmerkin  kanssa.  
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3.3  Toimenpideluokka  Il  

lB Sarvenperäntien  (pt 16611)  ja  Löytänäntien  liittymä, 
Sarvenperän koulun kohta 

Löytänäntien  liittymässä  on  huonot näkemät vasempaan Petäjäveden rajan 
suuntaan. Lisäksi nykyisen nopeusrajoituksen  80 km/h on  koettu olevan liian 
korkea. 

Löytänäntien tasausta  ehdotetaan nostettavaksi Sarvenperäntien liittymän 
kohdalla. Lisäksi nopeusrajoitusta ehdotetaan laskettavaksi  80 km/h 60 
km/h. 

2B  Valtatie  9  välillä Korpilandentie  (pt 16595)!  Petäjävedentie (mt  607) 
 liittymä - nykyinen kevyen liikenteen väylä 

Tieosuuden ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen väylän puute väliltä  Kor
-piahontie - Pirttiläntie  (nykyinen kevyen liikenteen väylä). 

Välille Korpilandentie - Pirttiläntie rakennetaan kevyen liikenteen väylä ole-
massa olevan parantamissuunnitelman mukaisesti  (pt: n 16595  parantaminen 
Korpilanden keskustassa). Väylän pituus  500  metriä.  

3B  Vespuolentien (mt  61 0)  ja  Iloniementien  liittymä 

Iloniementien  liittymässä  on  tapahtunut yksi omaisuusvahinkoon johtanut 
onnettomuus. Liittymän ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät Iloniemen- 
tieltä tultaessa. 

Vespuolentiellä Iloniementien  liittymässä tehdään näkemäraivaus. Lisäksi 
Vespuolentiellä ehdotetaan tehtäväksi näkemäleikkaus vasempaan valtatien 
suuntaan.  

4B  Petäjävedentien (mt  607)  ja  Saukkolandentien  (pt 16607)  liittymä 

Saukkolandentien liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot näkemät vasem-
malle Korpilanden suuntaan. Lisäksi Saukkolandentien liittymä  on  koettu liian 
avoimeksi sekä Saukkolandentien nopeusrajoitus liian korkeaksi (tällä het-
kellä  60 km/h).  

Saukkolandentiellä  tehdään näkemäraivaus vasempaan. Saukkolandentien 
liittymää ehdotetaan kavennettavaksi rakentamalla liittymään liittymäsaareke. 
Lisäksi Saukkolandentien nopeusrajoitusta lähellä Petäjävedentien liittymää 
lasketaan  50 km/h.  
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5B  Valtatie  9,  välillä Tikkasentie - vt:n  9  alikulku (Enninpolku) 

Välillä Tikkasentie - vt:n  9  alikulku  on  tapahtunut tarkastelujakson aikane 
yhteensä kandeksan onnettomuutta, joista kaksi johti loukkaantumiseen. 
Tieosuuden ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen väylän puute. 

Välille Tikkasentie - vt:n  9  alikulku ehdotetaan rakennettavaksi kevyen lii-
kenteen väylä (väylän pituus noin  650 m). 

6B  Valtatien  9,  Korpilandentien  (pt 16595)  ja  Korpiahontien  (pt 16588) 
 liittymä 

Korpilanden eteläisen liittymän kohdalla  on  tapahtunut tarkastelujakson aika-
na yhteensä viisi onnettomuutta, joista kaksi johti loukkaantumiseen. Liitty

-män  ongelmaksi  on  koettu liittymän ylitys sekä ajonopeudet vt:llä. 

Eteläisestä liittymästä tehdyn alustavan suunnitelman mukaisesti turvalli-
suutta parannetaan muuttamalla liittymä eritasoliittymäksi sekä tekemällä 
kaavatie-  ja  kevyen liikenteen järjestelyjä.  

7B  Korpilandentie  (pt 16595)  

Korpilandentiellä  välillä Tähtiniementie - Päijänteentie  on  tapahtunut tarkas-
telujakson aikana yhteensä kaksi onnettomuutta, joista toinen loukkaantumi-
seen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.  Tien  ongelmaksi  on  koettu ke-
vyen liikenteen väylän puuttuminen väliltä Tähtiniementie - Päijänteentie. 

Korpilandentiestä  tehdyn parantamissuunnitelman mukaisesti välille Tähti-
niementie - Päijänteentie (väylän pituus noin  1,4 km)  sekä väleille Kokkotie - 
Virastotie (väylän pituus  210 m)  ja  Alatie - Teletie  (väylän pituus noin  210 m) 

 rakennetaan kevyen liikenteen väylät. Lisäksi Päijänteentien liittymään ra-
kennetaan linja-autopysäkit  (2  kpl)  ja  välillä Tähtiniementie - Päijänteentie 
tehdään kaava-  ja  yksityistie  sekä kevyen liikenteen järjestelyjä. Kohde  on 

 Keski-Suomen toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  vuodelle  2000.  
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Kuva  13  Korpilandentielle  (7B)  rakennetaan kohteesta tehdyn  paran-
tamissuunnitelman  mukaisesti yhteensä noin  1,8 km  kl-
väylästöä 

8B  Martinpolun  ja koulukeskukselle  johtavan kevyen liikenteen 
väylän liittymä 

Kevyen liikenteen väylän  liittymän  kohdalla  on  tapahtunut yksi  omaisuusva-
hinkoon  johtanut onnettomuus.  Liittymäkohta  on  koettu olevan turvaton ke-
vyelle liikenteelle. 

Kevyen liikenteen väylän  Martinpolun ylityskohdalle  ehdotetaan rakennetta-
vaksi korotettu  suojatie.  

9B  Tähtiniementien  ja  kevyen liikenteen väylän liittymä 

Tähtiniementien  ongelmaksi  on  koettu  ajonopeudet.  Lisäksi  Tähtiniementien 
 ja  Kirkkolandenpolulta  tulevan kevyen liikenteen väylän  liittymäkohta  on  ko-

ettu turvattomaksi.  

Tähtiniementien  ja  kevyen liikenteen väylän  liittymän  kohtaan ehdotetaan ra-
kennettavaksi korotettu  suojatie.  Lisäksi  Kirkkoniementieltä  tulevalle kevyen 
liikenteen  väylälle  ehdotetaan  asennettavaksi kärkikolmio.  
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lOB Päijänteentie 

Päijänteentien  alussa  on  tapahtunut yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut kevy-
en liikenteen onnettomuus.  Päijänteentien  alussa olevat  suojatiet  on  koettu 

 tu  rvattom  i  ks  i.  

Kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi  Päijänteentiellä  lähellä  Aino -
lantien  liittymää oleva  suojatie  ehdotetaan  korotettavaksi.  

Kuva  14 	Päijänteentielle  lähelle Ainolantien liittymää oleva suojatie 
(lOB)  ehdotetaan korotettavaksi 

lIB Martinpolunja Kokkotien  liittymä 

Martinpolun  ja  Kokkotien  liittymässä  on  tarkastelujakson  1994-1996  aikana 
tapahtunut yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut onnettomuus.  Liittymän  ongel-
maksi  on  koettu  Martintien ajonopeudet. 

Nopeuksien hidastamiseksi Martinpolun  ja  Kokkotien  liittymä ehdotetaan  ko-
rotettavaksi. Martinpolun  ja  Kokkotien  liittymää ehdotetaan muutettavaksi ta-
sa-arvoiseksi (kärkikolmion poistaminen  Kokkotieltä).  

12B  Levästentien  ja  Päijänteentien  liittymä 

Levästentien  alussa oleva  suojatie  on  koettu turvattomaksi. Lisäksi liittymä- 
alueen  ajoratamaalaukset  on  tehty väärin.  

Levästentien suojatielle  ehdotetaan rakennettavaksi  suojatiesaareke.  Lisäksi 
 ajoratamaalaus  ehdotetaan korjattavaksi.  
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3.4 Toimenpideluokka Ill 

IC  Valtatien  9, Korpilandentien (pt 16595)  ja  Petäjävedentien (mt  607) 
 liittymä 

Korpilanden pohjoisessa liittymässä  on  tapahtunut yhteensä kuusi onnetto-
muutta, joista kolme johti loukkaantumiseen. Liittymän ongelmaksi  on  koettu 
huonot näkemät sivuteiltä Jyväskylän suuntaan sekä valtatien ajonopeudet. 

Pohjoisessa liittymästä tehdyn suunnitelman mukaisesti muuttamalla liittymä 
eritasoliittymäksi, tekemällä kaavatie-  ja  kevyen liikenteen järjestelyjä sekä 
mel usuoja  u  ks  la 

2C Korpiahontie (pt 16588) 

Varastotien  liittymässä  on  tapahtunut yksi omaisuusvahinkoon johtanut on-
nettomuus. Korpilandentien ongelmaksi  on  koettu huono valaistus välillä  vt  9 
- Varastotie  sekä kevyen liikenteen väylän puute väliltä hautausmaa -  Va

-rastotie.  

Kohteesta tehdyn suunnitelman mukaisesti Korpiahontien tievalaistus sanee-
rataan  ja  uusitaan välillä  Vt  9 - Varastotie.  Lisäksi välille hautausmaa -  va

-rastotie  ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen väylä (väylän pituus 
noin  1,2 km).  Valaistuksen uusiminen sekä kevyen liikenteen väylän raken-
taminen välille  vt  9 - Varastotie on  Keski-Suomen toiminta-  ja  taloussuunni-
telmassa  vuodelle  2003. 

3C Petäjävedentie (mt 607),  välillä  Vt  9  - Kulmalantie  

Kohteen ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen väylä puute väliltä valtatie  9 
- Kulmalantie.  

Välille  vt  9 - Kulmalantie  ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen väy-
lä.  

4C Petäjävedentie (mt 607),  välillä Kulmalantie - Tehotie 

Petäjävedentien  ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen väylä puute väliltä 
valtatie  9 - Tehotie.  

Välille Kulmalantie - Tehotie ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen 
väylä. 
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Kuva  15  Välille  Vt  9  - Tehotie  (3C  ja  4C)  ehdotetaan rakennettavaksi 
ki-väylä kandessa vaiheessa  

5C  Petäjävedentie (mt  607)  välillä Ylä-Muuratjärvi - Petäjävesi 

Välillä Ylä-Muuratjärvi -  Petäjäveden  raja on  tapahtunut yhteensä kaksi on-
nettomuutta, joista toinen johti loukkaantumiseen. Tieosuuden ongelmaksi 

 on  koettu huono  vaakageometria.  

Välille Ylä -Muuratjärvi - Petäjävesi  tehdään suuntauksen parantamista koh-
teesta tehdyn suunnitelman mukaisesti  (välin  pituus noin  11,4 km  josta noin 

 5,8 km  Korpilanden puolella). Kohde  on  Keski-Suomen toiminta-  ja  talous- 
suunnitelmassa vuosille  2004-2005. 

6C  Petäjävedentie (mt  607)  välillä Kuusanmäki - Ylä-Muuratjärvi 

Välillä  Kuusanmäki -  Ylä -Muuratjärvi  on  tapahtunut  tarkastelujakson  1994-
1998  aikana yhteensä viisi onnettomuutta, joista kaksi johti loukkaantumi-
seen. Tieosuuden ongelmaksi  on  koettu huono  vaakageometria.  

Välille  Kuusanmäki -  Ylä -Muuratjärvi  tehdään kohteesta tehdyn suunnitel-
man mukaisesti suuntauksen parantamista  (välin  pituus noin  10,5 km). Koh- 
dean  Keski-Suomen toiminta -ja taloussuunnitelmassa  vuosille  2001-2003. 
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7C  Vespuolentie (mt  610)  

Vespuolentien  ongelmaksi  on  koettu  suojaamattomat kallioleikkaukset. 

Kallioleikkausta Korospohjan  kohdalla  (mt  610  - tieosa  1  -  [3710-4010])  ehdote-
taan  suojattavaksi kaitein  tai  vaihtoehtoisesti  kallioleikkausta avarrettavaksi.  

8C  Koulutie  

Koulutiellä  on  tapahtunut  tarkastelujakson  1995-1998  aikana yhteensä kaksi 
onnettomuutta, joista toinen oli loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen 
onnettomuus.  Koulutien  ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen väylän puu-
te. 

Välille  Kokkotie - koulukeskus  ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen 
väylä (väylän pituus noin  100 m). 

9C  Martinpolku  

Välillä  Korpiahon  silta  - Jussinpolku  on  tapahtunut yksi loukkaantumiseen 
johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.  Martinpolun  ongelmaksi  on  koettu 
kevyen liikenteen väylän puuttuminen väliltä  Korpiahon  silta  - Jussinpolku.  

Välille  Korpiahon  silta  - Jussinpolku  ehdotetaan rakennettavaksi suunnitel-
man mukaisesti kevyen liikenteen väylä (väylän pituus noin  150 m). 

bC Kotamäentie - Lilsantie  

Väliltä  Tissolanmäen  asuntoalue  - koulukeskus  puuttuu kevyen liikenteen 
yhteys väliltä  Kotamäentie - Liisantie.  

Välille  Kotamäentie - Liisantie  ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen 
väylä (väylän pituus noin  220 m).  

lic  Levästentie 

Levästentien  ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen väylän puute.  

Levästentielle  välille  Päijänteentie - Korpitie  ehdotetaan rakennettavaksi ke-
vyen liikenteen väylä (väylän pituus noin  800 m). 
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Merkintöjen  selitykset:  

Näkemän  parantaminen 

Muun yksittäisen kohteen parantaminen 

 Tiejakson  parantaminen  

€ 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  

Nopeusraloltusten  alentaminen,  hajaasuiusalue 
(keskustaajarnan nopeusraj.  liitteessä  3)  

Kohteen numero  Ja  tolmenpid&uokka 
hankeluettelossa 

/ 	'-" 	Mittakaava:  

2 	4 	6 	8\lOkm 
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Kuva  I 6a  Toimenpidekohteet  haja -asutusalueella  
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M±1c!ntöJen  selitykset:  

4A 	 Näkemän  parantaminen 

Muun yksittäisen kohteen parantaminen  
__j 	 liejakson  parantaminen 

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 

\\ 	 - 	: - 	 Nopeusrajoltusten  alentaminen,  haja-asutusalue 

	

- 	 (keskustaajuman nopeusraj. bitteessä  3t  

\\\\ 	 Kohteen numero  ja  tolmenpideiuokka 
[ ji  f 	 hankeiuettelossa  

Kuva  16 b  Toimenpideko 
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3.5  Kustannukset  

Parannustoimenpiteita  on  suunnitelmassa esitetty yhteensä  46  kpl.  Niiden 
kokonaiskustannukset ovat noin  50,7  Mmk. 

Yleisten teiden  parannustoimenpiteitä  on  esitetty  20  kpl  ja  kustannukset ovat 
noin  16,6  Mmk. Korpilanden kunnan  parannustoimenpiteitä  on  esitetty  14  kpl 

 ja  kustannukset ovat noin  1,3  Mmk.  Tielaitoksen  ja  kunnan yhteisiä  paran-
nustoimenpiteitä  on  esitetty yhteensä  12  ja  kustannukset ovat noin  32,9 

 Mmk.  

Toimenpideluokka  I  

Ensimmäiseen luokkaan  ryhmitetyillä  toimenpiteillä vähennetään noin 
 180 000  mk:n  investoinneilla  0,23  henkitövahinko-onnettomuutta vuodessa. 

Tällöin ensimmäisen vuoden  tuottoasteeksi  saadaan  125,9  %. 

Toimenpideluokka  II  

Toisen luokan toimenpiteillä  16,6  Mmk:n  investoinneilla  vähennetään  0,42 
 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden  tuottoaste  on 

2,5  %. 

Toimenpideluokka  III  

Kolmannen  luokan toimenpiteillä voidaan vähentää noin  34  Mmk  investoin-
neilla  0,413  henkilövahinko -onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden 

 tuottoaste  näillä toimenpiteillä  on 0,7  %.  

3.6  Toimenpiteiden vaikutukset  

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden  tehokkuutta arvioidaan  henkilövahinko
-onnettomuuksien vähenemisenä eli  säästyvillä henkilövahinko -onnettomuus 

 kustannuksina. 

Tabudellisesti  tehokkaimpia toimenpiteitä ovat pienin kustannuksin  toteutet
-tavat toimenpiteet  mm.  näkemien parantamiset,  nopeusrajoitusten  alentami

-set,  liikenteenohjaustoimenpiteet  ja suojatiejärjestelyt (korotetut ja saarek-
keelliset suojatiet).  Myös vilkkaasti liikennöityjen teiden  valaiseminen  on  te-
hokas turvallisuutta parantava toimenpide. 

Korpilanden kuntaan  esitettävät  toimenpiteet, niiden alustavat  kustannusar-
viot  sekä  henkilövahinko-onnettomuusvahenemät  esitetään taulukoissa si-
vuilla  51-53.  



YHTEENSÄ 	 0,231 	179 	125,9 

Laskettu ainoastaan yleisen tieverkon  onnettomuusvähenemä (kustannuksel  kuitenkin  koko tieverkolla) 

TOIMENPIDELUOKKA  I 	 Ensimmäisen vuoden tuottoaste>  19,5% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset <  5 000  mk 

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

väh./v  1 000  mk  tuottoaste T=Tiel 
K=K(a 

lA  Nopeusrajoitusten alentaminen  lo 4196  T/K  

2A  Valtatien  9  ja Saalandentien  (pi 16589)  liittymä  (Vt  9 to 228  Saalandentien kärkikolmiori  korvaaminen  stop-merkillä  1 2927,4 T  
etäisyys 0)  ______________________________________________________________________ _____________ ________________ __________ _______________________________________  

3A  Valtatien  9  ja Tikkasentien  liittymä  Stop-maalaus sekä  pysäytysviivan  maalaus  Tikkaseritien  1 487,9 K  
(Vt  9 to 229  etäisyys  4900)  ajorataan ____________ _______________ _________ ____________________________________  

4A Valta(ie  9  ja Sammalniementiert  liittymä  Stop -maalaus  Sammalniementien ajorataan  0,005 1 487,9 K  
(Vt  9(0 230  etäisyys  1300)  ________________________________________________________________ ____________ ______________ _________  

5A Valta(ien  9,  Korpilandentien  (pi 16595)  ja Petäjävedentien V(:ri ajorataan nopraj.maa(aus  60 km/h  molemmin puolin  0,021 5 409,8  TIK 

(mi  607)  liittymässä  (Vt  9 to 230  etäisyys  o  sivutieliittymrä, Korpilandentien  ja Petäjävedentien ajoratoihin  stop  
___________________________________________________  maalaus,  (aiva(aituri -viitan uusiminen  ___________ ____________  

6A  Valtatie  9,  Korpilandentien  (pt 16595)  ja Korpiahontien  (pt Vin  ajorataan nop.raj.maalaus  60 km/h  molemmin puolin  002 5 390.3  T/K  

16588)  liittymä  (st  9to  229  etäisyys  5199)  sivutieliittymiä, pysäytysviivan  maalaus  Korpilandentien ajorataan, 
opasviitan  siirto  Korpilandentien  liittymässä,  Korpilandentien  ja 

___________________________________________________ Korpiahon(ien ajorataan s(op-maalaus  ___________ ____________ ________  
7A  Valtatie  9  Tehostetuttujen vesakkoraivauksien  tekeminen  vt:n  suoja-alueilla  0,052 20 253,7 T  Päatieverkon moniongelmateiden 

(yht.  1 km)  parantamishanke  

8A Pöykyntien  ja Saukkolahctentien  (pt 16607)  liittymä  (to I  Pöykyntien  kärkikolmion siirto  1 97,6 K  
etäisyys 400)  ______________________________________________________________________ ______________ _______________ __________ _______________________________________  

9A Korpiahontien  (p( 16588)  ja Sepäntien  liittymä  Korpiahontien suojatiemaalausten  parantaminen,  herätevarret  1k002 3 65,1  T/K 

lpt  16588 to I  etäisyys  450)  suojatiemerkkeihin, Sepäritien  kärkikolmion korvaus  stop-merkillä  ____________ _____________ _________ _________________________________  
10/k  Valtatie  9  Kallioleikkausten suojaus kaitein  tai  kallioleikkausten avarrus  0,011 20 53,7 T 

1  lA Oittilalantie  (pi 16637),  Vespuolen  koulun kohta  1(01  etäisyys  Nopeusrajoituksen  alentaminen  80km/h-> 60km/h  0,001 2 48,8 T 
850 - 1180)  ____________________________________________________________ ____________ _____________ _________ _________________________________  

12A Korpilandentie  (pi 16595),  Tähtiniementien  ja Martinpolun Korpilandentie Tähtiniementien  puoleisen  pientareen levennys  tai 0,005 10 48 8  T/K  

liittymä  (to 1  etäisyys  170)  kaiteen  katkaisu, kI -yhteyksien rakentaminen  ___________ _____________ _________  
13A Korpilandentie(pt  16595),  Päijänteentieja Teletien  liittymä  Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  Korpilandentielle  0,014 30 45,5 T  

(toi etäisyys  1390)  _________________________________________________________________ ____________ ______________ _________ ____________________________________  
14A Petäjävedentie (mi  607) Ito 1  etäisyys  0-7579, to 3  etäisyys  Aiora(amaalausten  parantaminen (yhteensä  n. 8,4 km) 0008 20 39,0 T 

5802  -  to 4  etäisyys  50  ja  to 4  etäisyys  2309  -  2969)  

Korpiahontien  (pt 16588)  ja Kotamäentien  liittymä  Näkemäraivaus, kI -yhteyksien rakentaminen  suojatieltä  0003 10 293  T/K  

Ito I  etäisyys  12501  Kotamäen(ielle  ja Rahiarintielle, suojatiemaalausten 
___________________________________________________  parantaminen,  herätevarsien  lisäys  suojatiemerkkoihin ___________ ____________ _______  

16A Korpilandentie  (pi 16595), vi 9  kI-alikulun  kohta  Ito 1  etäisyys  Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  Korpilandentielle  tai  vt:n  9 0,009 30 29,3 T 

1590)  saarekkeen  jatkaminen  ___________ ____________ _______  
17A Korpiahontie  (pi 16588),  hautausmaan  koh(a  Ito I  etäisyys  Suojatiemaalausten  parantaminen  ja herätevarsien  lisääminen  0001 5 19,5 T 

340)  hautausmaan kohdalla  ____________ _______ ______________________________ 
Petäjävedentien (mi  607)  ja  Ylä-Muuraljärven  koulun liittymä Kaupan  mainostaulun  siirto  0,3 K 

1 8A (to 1  etäisyys  1701  ____________ _______________ _________ ___________________________________ 
iA Koulutien  ja Kokkotien liittymd Koulutien  kärkikolmion korvaus  stop-merkillä  0,5 K  

Korpiahon(ien  (pt 16588)  ja TieL.n  entiselle  tukikohdalle Näkemäraivaus,  kärkikolmion korvaaminen  stop -merkillä  1  T/K  

20A  menevän tien liittymä  )pt 16588 to I  etäisyys  501  _________________________________  

21/k Vespuolentien (mt  610)  ja vtn  9  liittymä  (to 1  etäisyys  0)  Villan  siirto  liittymäri  kohdalle  1 T  

Sarvenperäntien  (pi 16611)  ja Kalliokyläntien Iiittymä  (to 1  Näkemäraivaus  1 T 
22/k  etäisyys  395)  ________________________________________________________________ 

Moksintie  (pt 16599),  Moksin  koulun kohta  (to 2  etäisyys  4720  Lapsi-merkin siirto  1 T 
23A to 3  etäisyys  280)  ____________ ______________ _________ ____________________________________  
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TOIMENPIDELUOKKA  II 
	

Ensimmäisen vuoden  tuottoaste  2 - 4,9 % tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  5 000 - 20 000  mk  

IlI IciZI'IOM 	 U'4  io 	103/u 	

j 	

?,3  

Tunn.  Kohde Toimenpide  Heva. Kustann.  1.  vuoden  Toteut. HUOM 
väh/v  1 000  mk  tuottoaste TTiel 

_____________________________________ K=Kta  
T  Sarvenperäntieri  (pt 16611)  ja  Löytänäntien  liittymä, Löytänäntien tasauksen  nosto,  0001 20 4,9  TIK  

Sarvenperän  koulun kohta  (to 1  etäisyys  4230)  Sarvenperäntien riopeusrajoituksen  
alentaminen  80 km/h  ->  60 km/h  

Valtatie  9  välillä Korpiahontien  (pt 16588)  / Petajävedentien  Kl-väylän rakentaminen (väylän pituus  500 m) 0023 607 3,7 T  Keski-Suomen toiminta-  (a 
(nit 607)  liittyma -  nykyinen kt-väylä  (st  9 to 230  etäisyys  0-475)  taloussuunriitelmassa  vuodelle  2000  
Vespuolentien (mt  610)  ja  Iloniementien  liittymä Näkemäraivaus, näkemäleikkaus  vasempaan  0,001 30 3,3 1 
(to I  etäisyys  700)  vt,n  Suuntaan 
Petäjävedentien (mt  607)  ja  Saukkolandentien  (pt 16607)  Liittymäsaarekkeen  rakentaminen  0001 30 3,3 1  
liittyma Saukkolanderitien liittymaän Ipt  16607 to 1  

etäisyys  0 1,  Saukkolandentien 
nopeusrajoituksen  alentaminen  60 km/h  ->  50 
km/h  Ipt  16607 to I  etäisyys  0 -230)  

Valtatie  9  valillä Tikkasentie - vt:ri  9  alikulku (Enninpolku)  Ito  KI-väylän rakentaminen (vaylan pituus  n 650 0,033 1 000 3,2  T/K  
229  etäisyys  4900  -  5550)  ni)  
Valtatie  9,  Korpilandentien  (pt 16595)  ja  Korpiationtien  (pt  Eritasoliittyman  rakentaminen, kaava-  ja kl-  0,278 11 000 2,5  T/K Alustavari yleisuunnitelman  mukaisesti  
16588)  liittyma  (Vt  9 to 229  etäisyys  51991  lärjestelyja 

Korptlandentie  (pt 16595) Ito 1  etäisyys  170-14901  KI-väylien rakentaminen välille Tähtiriiementie  0,081 3 813 2,1  TIK  Keski-Suomen toiminta-  ja  
Paijänteentie,  la-pysäkkien  rakentaminen taloussuunnittelmassa  vuodelle  2000  
Pätjänteentien  liittymään, kaava-, yksityistie  ja  
kI -järjestelyjä 

Martinpolun  ja  koulukeskukselle  johtavan  kl-vylän  liittymä Korotetutun suojatien  rakentaminen  10 0 K  

Tahtiniementien  ja  ki -väylän liittymä Korotetutun suojatien  rakentaminen,  10 0 K  
krkikolmion  asentaminen Kirkkoniernentielta 
tulevalle kI-väylälle  

Jã  Paijanteentie Korotetun suojatien  rakentaminen lähellä  10 0 K  
Ainolantien  liittymää olevalle suojatielle 

Martinpolun  la  Kokkotien lirttymä Luttymän  korotus, Ilittymän muuttaminen tasa  20 0 K  
arvoiseksi (kärkikolmion poisto Kokkotieltä) 

Levästentien  a  Päijänteentien  liittymä Suojatiesaarekkeen  rakentaminen  20 0 K  
Levästentien suojatielle, ajoratamaalauksen 
korlaus  
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TOIMENPDELUOKKA  III 
	

Ensimmäisen vuoden  tuottoaste <  2  %  tai  yksittäisen  toirnenpiteen  kustannukset  >  20 000  mk  

Tunn.  Kohde Toimenpide  Heva. Kustann.  1.  vuoden  Toteut. HUOM 
väh/v  1 000  mk  tuottoaste TTieI 

______________________________________ ______________________________ K=Kta  
Valtatien  9,  Korpilandentien  (pt 16595)  ja  Petäjävedentien Eritasoliittymän  rakentaminen, kaava -ja kl-  0318 17000 1,8  T/K Yleissuunnitelman  mukaisesti  
(rot 607)  liittyrnassä  (Vt  9 to 230  etäisyys  0)  järjestelyjä,  me(usuojaus  

5  Korpiahontie  (pi 16588) (to 1  etäisyys  340- 1550)  KI-väylän rakentaminen  (väyläri  pituus noin  0011 450 0,7 T  Keski-Suomen toiminta-  ja  
300  rn)  valaistuksen uusiminen välillä  Vt  9  - la(oussuunnitelmassa  vuodelle  2003  ______________________________________________________ Varastotie 

Petäjavedentie (mt  607)  väli(la  Vt  9  - Ku(ma(aritie  K( -väylàn  rakentaminen (väylän pituus  n. 390 0001 500 0,2 T 
3C (to 1  etäisyys  0 -390)  rn) 

Petajavedentie  (ml 607)  välillä  Ku(malantie-Tehotie  (to 1  KI-väylän rakentaminen  (vylän  pituus  n 810 0,002 1 000 0,2 T 
4C  etäisyys  390  -  1200)  rn) 

Petäjavedentie (mt  607)  välilla  Ylä -Muuratjärvi - Petäjävesi  Suuntauksen parantaminen  (4,1 km) 0,007 4 300 0,2 T  Keski-Suomen toiminta -ja  
(to 4  etäisyys  4450- to 5  etaisyys  1931)  laloussuunnitelmassa vuosifle  2004  - 
______________________________________________________ __________________________________________ ________ _____________ ________________  2005  

Petajavedentie  (ml 607)  va(illa Kuusanmäki -  Ylä-Muuratjärvi  Suuntauksen parantaminen  0,022 9 500 0,2 T  Keski-Suomen toiminta-  ja  
(to 3  etäisyys  0-to 4  etäisyys  4450) (10,3 km)  ta(oussuLinnitelmassa  vuosille  ___________________________________________________________ _____________________________________________  

2001  -  2003  
Vespuo(entie  (ml 610)  Kaflioleikkausten suojaus kaitein  tai 60 T  

kalholeikkausten avarrus Korospohjart  
kohdalla  (to 3  etäisyys  3710 -4010) 

8C  Koulutie  KI-väylän rakentaminen välille  Kokkotie  90 K  
koulukeskus (vaylän  pituus  n  lOOm)  

9C  Martinpolku KI-väylän rakentaminen välille  Korpiahon  silta  100 K  Suunnitelman mukaisesti  
Jussinpolku  (väylän pituus  n. 150 m)  

Kotamaentie - Lrisantie  Kl-väy(än  rakentaminen  (väy(äri  pituus  n. 220 200 K  
_____________________________________  m)  
Levastentie KI-väylän rakentaminen välille  Päljänteentie  800 K  

Korpitie (vaylän  pituus  n. 800 m) 

__________________________________ 	03611 34000 	1,0  
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4.  LIIKENNEKASVATUS-  JA  TIEDOTUSSUUNNITELMA  

4.1  Määritelmät  ja  tavoitteet  

Liikennekasvatus  kuuluu liikenteen sisäisiin turvalli- 	,. 
suustoimiin  ja  on  yksi liikenneturvallisuustyön  osa-alu- 
elsta.  Yleisen määritelmän mukaan liikennekasvatus  on  
tienkäyttäjien liikennekäyttäytymisen muuttamista tur- 
vallisemmaksi sekä yksilön itsensä että myös muiden 
tiellä liikkujien näkökulmasta Tienkäyttäjä ei ole pel- 
kästään liikenneturvallisuustyön kohde, vaan  hän  voi 
myös itse toimia ongelmien ratkaisijana. Liikenneympäristön puutteita voi jo-
kainen korvata omalla toiminnallaan. Liikennekasvatuksen tavoitteena  on lii-
kenneympäristön  turvallisuuden  ja  viihtyisyyden parantaminen lisäämällä 
tienkäyttäjien vastuuntuntoa. Liikennekasvatus  on  osa  tapakasvatusta:  hy-
viin tapoihin tulisi kuulua asiallinen, kohtelias  ja  toiset huomioon ottava 
käyttäytyminen myös liikenteessä. 

Liikennekasvatuksen  ja  -tiedotuksen avulla pyritään eri tienkäyttäjäryhmille 
antamaan tiedot  ja  taidot, joiden avulla  he  toisaalta pystyvät  ja  toisaalta 
myös haluavat vähentää sekä omaa että muiden riskejä liikenteessä. Tieto-
jen, taitojen  ja  myönteisen asennoitumisen lisäksi turvallisen liiken-
nekäyttäytymisen ehdoton edellytys  on  myös erilaisten liikennetilanteiden 
ennakointikyky. 

Liikennekasvatukseen  ja  -tiedotukseen  liittyvän toiminnan  on  oltava tavoit-
teellista, järjestelmällistä  ja  ongelmakeskeistä.  Kunnan  ja sen  liikenteen sekä 
liikenneympäristön erityispiirteet  on huomioltava  toiminnan suunnittelussa  ja 

 toteuttamisessa. Jatkuva, kaikkia väestöryhmiä koskeva liikennekasvatus-
prosessi edellyttää kaikkien kunnan toimialojen osallistumista  ja  yhteistyötä 
sekä yhteisen suunnittelu-  ja  seurantajärjestelmän  kehittämistä. Kunnan vi-
ranomaisten tulee keskinäisen yhteistyönsä lisäksi tehdä yhteistyötä mui-
denkin liikenteen parissa toimivien viranomaisten  ja  järjestöjen kanssa. Täl-
laisia ovat esimerkiksi Tielaitos, poliisi, Liikenneturva  ja  eri tutkimuslaitokset. 

Liikenneturvallisuuden kehitystä voidaan tarkastella onnettomuustilastojen 
avulla. Liikenneturvallisuuden määrällisten tavoitteiden saavuttaminen  on 

 helposti mitattavissa onnettomuuksien vähenemisenä. Liikennekasvatuksen
-ja  tiedotuksen vaikutusta asenteisiin  ja  liikennekäyttäytymiseen  ja  tätä kautta 

liikenneonnettomuuksien määrään  on  vaikeampaa arvioida, mutta esimer-
kiksi liikennerikkomusten määrän kehitys sekä turvavyön  ja  pyöräilykypärän 

 käytössä tapahtuneet muutokset kertovat osaltaan myös asenteiden muu-
toksista. Poliisilla  on  yleensä selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan liikenne- 
käyttäytyminen  ja  asenteet ovat kehittymässä. Lisäksi Liikenneturva julkai-
see vuosittain liikennekäyttäytymisen seurantatietoja omassa julkaisusarjas-
saan. 
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Pyrittäessä parantamaan liikenneturvallisuutta liikenneympäristöä kehittä-
mällä, asetetaan työlle yleensä resurssien rajallisuudesta johtuen liikenne-
onnettomuuksien määrässä mitattavia osatavoitteita. Liikennekasvatuksessa 
lähtökohtana tulisi kuitenkin olla niin sanottu  nolla-visio, jonka mukaan yhtä-
kään liikennekuolemaa ei tule hyväksyä. Emmehän hyväksy tapaturmaista 
kuolemaa millään muullakaan elämän  osa-alueella, kuten esimerkiksi työs-
sä.  Nolla-vision  omaksuminen luo perustan kaikenlaisen riskinoton karsimi-
selle liikenteessä sekä liikennesääntöjen  ja  rajoitusten noudattamiselle  ja 

 kunnioittamiselle. 
Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelman  tavoitteena  on  luoda järjestelmä, 
jonka avulla eri ikäiset  ja  eri tavoin liikkuvat kuntalaiset voidaan tavoittaa. 
Kuntalaisten kanssa voidaan keskustella, heihin voidaan vaikuttaa  ja  he  voi-
vat vaikuttaa.  

4.2  Liikennekasvatuksen  ja  tiedotuksen nykytila 

 4.2.1  Tekninen toimi 

Liikennekasvatusta  ja  -tiedotusta ei erityisesti kasvatuksen osalta koeta  Kor
-pilandella,  kuten ei yleensä muissakaan kunnissa, teknisen toimen tehtäviin 

kuuluvaksi. Varsinaista liikenneturvallisuustyön vastuuhenkilöä ei ole nimet-
ty, mutta vastuu fyysisen liikenneympäristön tilasta  ja  siten myös liikennetur-
vallisuudesta liittyy kuitenkin merkittävänä osana  koko  toimialan työhön 
maankäytön, liikenteen  ja  ympäristön suunnittelun sekä rakentamisen  ja 

 kunnossapidon  kautta. 

Tekninen toimi  on  yhteydessä asukkaisiin lähinnä  vain  kaavoitusta koskevis-
sa asioissa. Suunnitelmien osalta yhteydenpito  on  vähäisempää  ja  rajoittuu 
yleensä suunnitelmien nähtävillä pitämiseen kunnanvirastossa. Suurempia 
liikennejärjestelyjä koskevista muutoksista pyydetään kuitenkin lausunnot 
Tielaitoksen  ja  poliisin lisäksi yleensä myös asukkailta. Teknisessä toimessa 
koetaan tiedotuksen lisääminen tärkeäksi, koska esimerkiksi kunnanviraston 
ilmoitustaulua seuraa  vain  pieni  osa  kuntalaisista. 

Tekniseilä toimialalla  ei ole järjestetty erillistä täydennyskoulutusta liikenne-
turvallisuusasioista. Koulutusmandollisuuksista kaivattaisiin nykyistä enem-
män tietoa. Myös liikenneturvallisuuteen liittyvän materiaalin tarjonta koetaan 
nykyisellään liian vähäiseksi. 

Omaa onnettomuusrekisteriä ei kunnassa ole eikä sitä poliisin rekisteröinnin 
vuoksi pidetä tarpeellisena, mutta ei toisaalta myöskään mandottomana 
ajatuksena. 
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4.2.2 Sivistystoimi 

Koko  toimialan yhteistä liikenneturvallisuustyön vastuuhenkilöä ei ole nimet-
ty. Kouluissa annettavan liikennekasvatuksen määrä  ja  sisältö vaihtelevat 
jossain määrin. Esimerkiksi Kirkonkylän ala-asteella liikennekasvatus  on 

 osana opetussuunnitelmaa  ja  liittyy ympäristö-  ja  luonnontiedon  opetukseen. 
Koululla järjestetään joka kevät liikenteen teemapäivä, joka käsittää kolme 
painopistealuetta: tieto, taito  ja  asenne. Poliisi osallistuu aina teemapäivään 

 ja  suorittaa  mm.  polkupyörien katsastuksen, josta todistukseksi annetaan 
katsastuskortti. Liikenneasioita käsitellään myös oppitunneilla. Koulussa jär-
jestettävillä pyöräretkillä  on  aina kypärän käyttöpakko. Syksyllä koulutyön al-
kaessa pidettävä päivänavaus sisältää lyhyen liikennekasvatusosuuden. Lii-
kennekasvatus ulottuu  lasten  kehitystä seuraten ensimmäisestä luokasta 
yhdeksännelle luokalle asti. 

Kirkonkylän ala-asteella järjestettävissa vanhempainilloissa  on  silloin tällöin 
aiheena liikenneturvallisuus. Koulureittejä ei  lasten  kanssa kuitenkaan käydä 
läpi, vaan tämä katsotaan vanhempien tehtäväksi. 

Liikennejärjestelyihin  liittyviä parannusehdotuksia  on sivistystoimessa  silloin 
tällöin tehty, mutta nämä ovat useimmiten olleet luonteeltaan sellaisia, että 
niiden toteuttaminen tulisi liian kalliiksi. Liikenneturvallisuuteen liittyvän työn 
lisääminen  on sivistystoimen  piirissä lähinnä resurssiongelma. 

Liikenneturvallisuuteen  liittyvää materiaalia tilataan kouluihin tarvittaessa Lii-
kenneturvaita, mutta materiaalia saisi opetushenkilökunnan mielestä olla pa-
remminkin tarjolla. Erityistä liikenneturvallisuuteen liittyvää koulutusta ei 
opettajille ole järjestetty, mutta toisaalta koulutusmandollisuuksista ei myös-
kään koeta saatavan riittävästi tietoa. 

Kouluissa annettava Ilikennekasvatus painottuu voimakkaasti kevyeen lii-
kenteeseen  ja  erityisesti pyöräilyyn. Koska koulut ovat lomalla suuren osan 
parhaasta pyöräilykaudesta, koetaan opetustoimessa. että esimerkiksi  kult

-tuuritoimella  voisi olla kesäisin liikennekasvatukseen liittyvää toimintaa. 
Opetustoimi pitää toivottavana, että kulttuuri- , nuoriso-  ja  liikuntatoimi  osal-
listuisivat liikennekasvatustyöhön  ja  mandollisesti perustettavan yhteis-
työelimen toimintaan. 

Kouluissa toivotaan liikennekasvatustyön yhteistyökumppaniksi erityisesti 
SPR:ää, joka voisi käydä kertomassa oppilaille esimerkiksi kypärän käytön 
merkityksestä. Opettajien mielestä esimerkiksi koululääkäri voisi olla tutuksi 
tullutta opettajaa vakuuttavampi henkilö, kun halutaan saada lapset ymmär -
tämään liikenteeseen liittyviä riskejä. Peruskoulun opetussuunnitelmaan  on 

 tulossa oppilaan ensiapukurssi, jonka voidaan katsoa osaltaan palvelevan 
myös liikenneturvallisuuden parantamisen tavoitteita. 
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4.2.3  Sosiaalitoimi 

Sosiaalitoimen  ja  kunnan hallinnon muiden toimialojen kanssa ei ole ollut 
säännöllistä yhteistyötä liikenneturvallisuusasioissa, mutta tekniselle toimelle 

 on  esimerkiksi tehty päiväkodin vanhempainneuvoston kautta aloite läpikul-
kuliikenteen katkaisemiseksi päiväkodin kohdalla. Aloitteessa esitetyt liiken-
nejärjestelyt  on  myöskin toteutettu. 

Sosiaalitoimessa työskentelevät eivät ole saaneet erillistä koulutusta liiken-
neturvallisuuteen  ja  liikennekasvatukseen  liittyvissä asioissa. Liikenneturval-
lisuuteen liittyvää materiaalin tarjontaa pidetään erityisesti päivähoidossa 
satunnaisena. Henkilökunnan motivaatio toimia liikenneturvallisuutta edistä-
västi  on  korkea, koska liikennekasvatus koetaan hyvin tärkeäksi. Perhepäi-
vähoitajien työkokouksessa  on  käsitelty turvallista liikkumista sekä leikki- 
paikkojen turvallisuutta. 

Päivähoidossa liikenteessä käyttäytymisen opetus  ja  ohjaus kuuluvat nor -
maaliin toimintaan lähes päivittäin, vaikka liikennekasvatus ei varsinaisesti 
kuulu päivähoidon opetussuunnitelmiin. Hoitopaikan ulkopuolella liikuttaessa 
hoitajat opastavat lapsia liikkumaan oikein  ja  turvallisesti  ja  kertovat liiken-
teen vaaroista konkreettisissa tilanteissa. Lapsille opetetaan Iiikennemerk-
kejä  ja  suojatien  käyttöä. Päiväkodissa  on  vieraillut liikenneopettaja pitämäs-
sä lapsille oppituokioita  mm.  pyöräilystä  ja  leikkipaikkojen  turvallisuudesta. 
Myös poliisi  on  vieraillut päiväkodissa. 

Päiväkodin ulkopuolella liikuttaessa mukana  on  aina vähintään kaksi ohjaa-
jaa. Kuusivuotiaiden kanssa kokeillaan toisinaan lapsiparin asettamista  jo-
non  kärkeen, jolloin välittömästi perässä seuraava ohjaaja voi kontrolloida 
heidän liikenneosaamistaan. Kuusivuotiaille pyritään vuosittain järjestämään 
myös polkupyöräretki, jonka aikana annetaan lilkennevalistusta. 

Päiväkodista tehdään paljon taksimatkoja eri kohteisiin. Lapsille  on  opetettu 
turvallisuusnäkökohdat huomioivat käyttäytymissäännöt taksikuljetuksissa. 
Lapset liikkuvat päivähoidon  ja  esikoulun puitteissa hoitopaikkojen ulkopuo-
lella  kaiken  kaikkiaan niin paljon, että osalle koulureittikin tulee  varsin  tutuksi 

 jo  ennen koulun aloittamista. 

Päivähoidossa  lasten  vanhempien henkilökohtainen tapaaminen korostuu 
enemmän kuin koulussa, koska vanhemmat sekä tuovat lapsensa hoitoon 
että noutavat heidät. Vaikka vanhempien  ja  hoitohenkilöstön tapaamiset ovat 
useimmiten lyhyitä, voidaan niiden yhteydessä tarvittaessa keskustella 
myös liikenneturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Korpilandella lapsi luo-
vutetaan hoidosta  vain  vanhemmilleen  tai 18  vuotta täyttäneelle hakijalle. 

Vanhustenhuollossa  ei ole tehty järjestelmällistä liikennekasvatus-  ja valis
-tustyötä. Vanhustenhuollossa  kuitenkin törmätään usein liikenneympäristöä 

 ja  kunnossapitoa  koskeviin epäkohtiin, vaikka Korpilandella onkin havaittu 
osan vanhuksista selvästi häpeävän kertoa liikkumiseen liittyvistä ongel-
mistaan. Tiedottamiseen  ja  parannusehdotusten  tekemiseen kaivattaisiin 
vanhustenhuollossa nykyistä selkeämpiä kanavia, jotta vanhuksia voitaisiin 
paremmin aktivoida  ja  rohkaista liikenneturvallisuuteen  ja  liikkumiseen liitty-
vissä kysymyksissä. 
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Kehitysvammahuollossa  liikkuminen kuuluu ohjaukseen  ja  liikennekasva-
tusta  annetaan säännöllisesti kädestä pitäen.  Osa  kehitysvammahuollon Pu-
riin  kuuluvista asioi kuntakeskuksessa itsenäisesti joko jalan  tai  pyöräillen.  

4.2.4 Terveystoimi  

Korpilahti kuuluu Korpilanden-Muuramen Kansanterveystyön kuntayhty-
mään. Terveystoimessa ei ole nimetty erityistä liikennekasvatuksen  ja  - 

 tiedotuksen vastuuhenkilöä. Liikenneturvallisuusasiat eivät myöskään ole 
olleet henkilökunnan koulutuksessa pääteemoina. Liikennekasvatus liittyy 
kuitenkin kiinteästi terveystoimen tehtäviin neuvolatoiminnan sekä kouluter-
veydenhoidon kautta. 

Aitiys-  ja  lastenneuvolassa liikennekasvatus  on  pääasiassa henkilökohtaista 
ohjausta  ja  opetusta, jossa korostetaan vanhempien esimerkkinä toimimisen 
merkitystä. Perhevalmennuksessa vanhemmille jaetaan esitteitä  ja  opaste-
taan  mm.  vauvan  ja  lapsen turvallisesta kuljettamisesta autossa. Lastenneu-
volassa jaetaan  4-vuotiaille  lapsille Liikenneturvan "Kulkunen" -lehti. 

Neuvolassa  on  järjestetty turvakaukaloiden vuokraus yhteistyössä Manner -
heimin lastensuojeluliiton kanssa. Vuokrattavana  on  myös vauvan kantoko

-pan  päälle sijoitettava suojaverkko. Aikaisemmin tarjolla oli myös pyöräilyky -
päriä, mutta näiden vuokrauksesta  on  luovuttu. Vuokraustoiminnan ongel-
maksi  on  muodostumassa vuokrattavan  kaluston kääntyminen. Muuta 
säännöllistä yhteistyötä liikenneturvallisuusasioissa ei kunnan hallinnon mui-
den toimialojen  tai  muiden tahojen kanssa ole ollut. 

Vanhustenneuvolatoimintaa Korpilandella  ei ole eikä esimerkiksi  65  ja  80 
 vuotta täyttäneille järjestetä säännönmukaisia tarkastuksia, kuten joissakin 

kunnissa tapahtuu. 

Liikenneturvallisuuteen  ja  liikennekasvatukseen  liittyvän materiaalin hankinta 
 on  terveystoimessa  koko  ajan vähentynyt, koska materiaali  on  nykyisin yhä 

useammin maksullista. Materiaalin lisäksi myös koulutusmandollisuuksista 
kaivattaisiin nykyistä enemmän tietoa. Henkilökunta toivoo itselleen liiken-
neturvallisuuteen liittyvää koulutusta, koska  se  osaltaan lisää motivaatiota 
toimia liikennekasvattajana. 
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4.3  Liikennekasvatuksen  ja  —tiedotuksen järjestäminen 

 4.3.1  Organisaatio 

Tuloksien saavuttamiseksi  liikennekasvatuksen  ja  -tiedotukseen  liittyvän 
työn tulee olla järjestelmällistä  ja  jatkuvaa. Työhön  on  kunnassa varattava 
riittävät resurssit  ja  luotava toimivat yhteistyö-  ja  tiedotusjärjestelmät.  Työn-
tekijöiden  on  saatava  liikenneturvallisuuteen  liittyvää koulutusta  ja  materiaa-
lin hankkimiseksi  on  luotava pelisäännöt.  Liikenneturvallisuustyön  ja paran

-tamistoimenpiteiden  vaikutuksia tulee seurata  onnettomuustietojen  avulla. 
Tähän voidaan käyttää poliisin  ja  Tielaitoksen onnettomuusrekistereitä,  mi-
käli kunnan resurssit eivät riitä oman  rekisterin  ylläpitoon.  Liikenneasenteis

-sa  tapahtuneista muutoksista tulee hankkia säännöllisesti tietoa esimerkiksi 
haastattelemalla poliisia  ja  seuraamalla  liikennerikkomusten  määrästä kerto-
via tilastoja sekä  turvavarusteiden  käytöstä tehtäviä selvityksiä.  

Liikennekasvatus  ja  -tiedotustyötä  koordinoimaan kuntaan tulee perustaa  lii-
kenneturvaUisuusryhmä,  johon kuuluvat kunnan hallinnon eri  toimialojen 

 edustajat. Kunnan  ylimmistä hallintoelimistä  on  nimettävä henkilö,  jolle  kuu-
luu vastuu ryhmän muodostamisesta, toiminnan aloittamisesta  ja sen  jatku-
vuudesta. Ryhmän toimintaa johtamaan nimetään  vastuuhenkilö,  jolla tulee 
olla riittävä motivaatio tehdä työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

 Vastuuhenkilö  voi olla esimerkiksi opettaja, joka kokee  liikennekasvatustyön 
 omakseen. Kunnan hallinnon kaikki  toimiatat nimeävät yhdyshenkilönsä,  jot-

ka osallistuvat ryhmän toimintaan  ja  vastaavat  liikenneturvallisuustyöstä 
 omilla tahoillaan.  

Kuva  17.  Liikennekasvatus-  ja  tiedotustyön  organisaatio kunnassa. 
Joku yhdyshenkilöistä valitaan liikenneturvallisuusryhmän 
toimintaa johtavaksi vastuuhenkilöksi. 
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Liikenneturvallisuusryhmän  tulee vuosittain laatia tiikenneturvallisuusohjel
-ma,  jossa sovitaan toimialakohtaisesti liikenneturvallisuustyön avainalueista 

 ja  eri toimialojen rooleista liikenneturvallisuustyössä. Ryhmän tulee rapor-
toida työstään kunnan päättäjille. 

Liikenneturvallisuusryhmän  työskentelyyn osallistuvan yhdyshenkilön joh-
dolla laaditaan jokaisella toimialalla vuosittain liikenneturvallisuustyön toi-
mintasuunnitelma, johon liittyen myös sovitaan liikenneturvallisuustyön  si-
sällyttämisestä  normaaliin työhön aikatauluineen  ja vastuuhenkilöineen. 
Toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat  tarkistetaan liikenneturvallisuusryh-
mässä  ja  ne liitetään osaksi kunkin toimialan vuosittaisia kokonaistoiminta-
suunnitelmia. 

Liikenneturvallisuusryhmän  toimintaan liittyy kiinteä yhteistyö eri sidosryhmi
-en  kuten poliisin, Liikenneturvan, Tielaitoksen, elinkeinoelämän, tiedotusvä-

lineiden, asukasyhteisöjen  ja  eri järjestöjen kanssa. Liikenneturvallisuusryh
-mä  kutsuu tarvittaessa sidosryhmien edustajia kokouksiinsa. Työryhmän tu-

lee käyttää tarvittaessa apunaan myös liikennealan asiantuntijoita. 

Liikenneturvallisuusryhmän  tehtäviä ovat: 

•  laatia kunnan vuosittainen liikenneturvallisuusohjelma 
•  luoda toimiva tiedotusjärjestelmä 
•  huolehtia yhteistyöstä eri toimialojen  ja  järjestöjen kanssa 
• liikenneturvallisuusaineiston  hankinnan  ja jakelun  järjestäminen 
• seurata koulutustarjontaa  ja  tiedottaa siitä 
•  huolehtia liikenneturvallisuustyön tavoitteiden toteutumisen arvioinnista 

 ja  seurannasta  

Kunta 	 - 

Kuva  19.  Liikennekasvatusprosessi.  
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4.3.2.  Koti 

Koti  on  lapsen tärkein liikennekasvattaja. Hyvät käytöstavat, joihin myös lii-
kennekäyttäytyminen ehdottomasti kuuluu, tulee oppia  jo  kotona. Mikäli koti 
laiminlyö osuutensa liikennekasvatuksessa  ja  lapsille kehittyy liikennettä 
kohtaan vääränlaisia  tai  piittaamattomia  asenteita,  on  muiden liikennekas-
vattajien, kuten koulun, lähes toivotonta yrittää korjata tilannetta. 

Vanhempien tulee alusta alkaen tiedostaa roolinsa merkitys myös liikenne- 
kasvatuksessa eikä lapsen varttuessakaan missään vaiheessa siirtää vas-
tuuta pelkästään päivähoidolle  tai  koululle.  Kodin,  päivähoidon  ja  koulun lii-
kennekasvatuksen tulee tukea  ja  täydentää toisiaan. 

Oikeiden liikenneasenteiden kehittäminen tulee aloittaa  jo  hyvin varhain.  Ko-
din  liikennekasvatustyön  perustana  on  vanhempien lapsilleen antama käyt-
täytymismalli. Vanhempien tulee jatkuvasti toimia hyvänä esimerkkinä sekä 
puheissa että teoissa. 

Viimeistään lapsen syntyessä  on  hankittava hänen turvalliseen kuijettami-
seensa tarvittavat asianmukaiset varusteet, joita lapsen kasvun myötä uu-
distetaan vaatimusten mukaisiksi. Tietoa lapsen turvallisesta kuijettamisesta 

 ja  turvavarusteista  vanhemmat voivat saada neuvolasta sekä esimerkiksi  äi
-tiys-  ja  isyyspakkauksien  mukana jaettavista ohjeista. 

Lapsen oppiessa liikkumaan häntä aletaan opastamaan  ja  ohjaamaan käy-
tännön liikennetilanteissa. Opetuksessa tulee keskittyä ensisijaisesti lapsen 
omaan liikkumisympäristöön, joka luonnollisesti vähitellen laajenee. Lapselle 

 on  neuvottava  turvalliset leikkipaikat  ja  korostettava, ettei tiellä saa leikkiä. 
 Lasta  on  opastettava ajotien  turvalliseen ylittämiseen sekä kevyen liikenteen 

väylien  ja  alikulkukäytävien  käyttöön. Vanhempien tulee säännöllisesti hank-
kia tietoa lapsiensa liikkumisympäristöstä, jotta heitä voidaan opettaa tun-
nistamaan vaaralliset paikat  ja  tilanteet  jo  ennakolta sekä toimimaan niissä 
oikein. 

Vanhempien tiedot  ja  taidot ovat useimmiten riittävät liikennekasvatuksen 
antamiseen. Liikenneturvallisuustietoutta vanhemmat voivat tarvittaessa 
saada kunnan eri alojen, Tielaitoksen  tai  Liikenneturvan asiantuntijoilta  tai 

 hankkimalla materiaalia omatoimisesti. Kanavia tiedonhankintaan ovat esi-
merkiksi kirjastot, internet  tai  Liikenneturvan aluetoimistot. 
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4.3.3  Kunnan hallinnon eri  toimialat 

 4.3.3.1  Tekninen toimi 

Teknisen toimen tulee osallistua kuntaan perustettavan liikenneturvallisuus-
ryhmän toimintaan  ja  tarvittaessa myös vastattava ryhmän toiminnan vetä-
misestä  ja  raportoinnista  kunnan päättäville elimille. Ryhmän toimintaan liit-
tyen teknisen toimen  on  laadittava vuosittain oma toimialakohtainen liiken-
neturvallisuussuunnitelmansa. Suunnitelmassa teknisen toimen tulee aset-
taa liikenneturvallisuustavoitteita, joiden toteutumista tulee seurata onnetto-
muustilastojen avulla.  Oman  onnettomuusrekisterin  ylläpitoa tulee harkita. 
Mikäli tähän ei ole resursseja, tulee poliisin  tai  Tielaitoksen  kanssa sopia on-
nettomuuksien säännöllisestä raportoinnista kunnalle. 

Asukkailta,  multa toimialoilta  tai  eri tahoilta tulevat parannusehdotukset  ja 
 aloitteet  on  aina käsiteltävä  ja  mandollisuuksien mukaan myös huomioltava 

suunnittelussa  ja  rakentamisessa. Tiedottamista tulee lisätä liikenneturvalli-
suusryhmässä sovittavien periaatteiden  ja  vastuiden  mukaisesti. 

Työmaiden liikenteenohjaukseen  tulee kiinnittää erityistä huomiota. Liiken-
nejärjestelyt  on  tehtävä mandollisimman selkeiksi, turvalliseksi  ja  yhdenmu-
kaisiksi.  

4.3.3.2  Sivistystoimi  

Kodin  ohella koulu  on  merkittävä liikennekasvattaja. Kunnissa liikennekas-
vatus  on  erityisesti koulutoimen tehtävä, jonka onnistuminen edellyttää sel-
keän toimintajärjestelmän luomista. 

Sivistystoimessa  on  nimettävä kunnan iikenneturvallisuusryhmän toimintaan 
osallistuva yhdyshenkilö. Hänen johdollaan laaditaan sivistystoimen oma lii-
kennekasvatussuunnitelma.  Koko  toimialaa  koskevan suunnitelman lisäksi 
koulujen tulee laatia oma liikennekasvatussuunnitelmansa. Suunnitelma voi-
daan laatia siten, että opettajista  ja  yhteistyötahojen  edustajista koostuva 
työryhmä laatu suunnitelman rungon, jonka perusteella koulut tekevät omat 
suunnitelmansa. Toinen mandollisuus  on,  että opettajat laativat oman kou-
lunsa suunnitelman. Koulujen suunnitelmista voidaan sitten koota  koko  kun-
nan suunnitelma. 

Kasvatussuunnitelman laadinnassa  tulee huomioida kunnan erityispiirteet  ja 
 nyt laaditussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa esiin nousseet ongelmat  ja 

 riskitekijät. Liikennekasvatusta  tulee liittää luonteviin yhteyksiin mandolli-
simman moniin oppiaineisiin, Opetuksen suunnittelua varten voidaan oppi-
laiden liikkumistavoista, -reiteistä sekä vaikeiksi  tai  vaarallisiksi  kokemista 
kohteista  ja  tilanteista hankkia tietoa ongelmaselvityksen avulla. Ongel-
maselvitys voidaan tehdä kyselylomakkeilla  ja  oppilaiden sekä heidän van-
hempiensa kanssa keskustelemalla. 
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Ongelmaselvityksen työvaiheet  ovat: 

• koulureittien  ja  niiden ongelmakohtien selvitys 
• parannusehdotusten  laatiminen 
• yhteenvedot luokittain  ja  kouluittain 
• yhteenvetojen  käsittely  ja  aloitteiden  ja  parantamisehdotusten  laatiminen 
• aloitteiden toteutumisen seuranta 

Selvityksen tulokset  on  kytkettävä  kiinteästi opetukseen, Ongelmatilanteet 
 on  analysoitava  yhdessä oppilaiden kanssa. Vaarallisiksi koetuista paikoista 

 tai  liikennetilanteista  voivat opettajat  ja  oppilaat yhdessä laatia oppimateriaa-
ia. Selvityksen yhteenvetoa voidaan käsitellä vanhempainillassa, jonne tar-
vittaessa tulee kutsua myös liikennealan asiantuntijoita. Kaikkien vanhempi-
en tavoittamiseksi yhteenvedosta tulee kuitenkin aina laatia koteihin jaettava 
tiedote. Liikenneturva  on  laatinut vaaranpaikkakartoitusta varten aineiston 
'Turvaa lapsen koulutie". Aineisto  on  maksutonta  ja  kartoitukseen  liittyvät 
lomakkeet löytyvät Liikenneturvan internet-sivuilta, 

Kouluissa tulisi aina käydä läpi myös oppilaille sekä heidän koulureiteillään 
tapahtuvat onnettomuudet. Oppilaat voivat yhdessä opettajan johdolla pohtia 
onnettomuuksien syitä  ja  laatia parannusehdotuksia. Vakavimpien onnetto-
muuksien käsittelyssä poliisi  tai  lääkäri voisi toimia alustajana. 

Koulun  on  liikennekasvatuksessa  tehtävä kiinteää yhteistyötä  lasten  van-
hempien kanssa. Esimerkiksi ongelmaselvityksen laadinnassa tulee toimia 
siten, että kaikkien oppilaiden vanhemmat pyritään saamaan osallistumaan 
työhön. Vanhemmille tulee myös varata mandollisuus osallistua koulun lii-
kennekasvatuksen suunnitteluun  ja  vanhempainilloissa  tulee keskustella 

 lasten  liikenneturvallisuudesta. Vanhemmat voivat myös toimia apuna eri-
laisten liikennetapahtumien järjestämisessä. Mandollisuus osallistua  ja  vai-
kuttaa motivoi vanhempia, jolloin heidät  on  helpompi saada tiedostamaan 
myös oma vastuunsa  lasten  liikennekasvatuksessa.  

Koulujen liikennekasvatuksen suunnitellessa tulee erityisesti huomioida  tie
-toverkkojen  tarjoamat mandollisuudet. Koska  jo  lähitulevaisuudessa kaikilla 

kouluilla  on  verkkoyhteydet,  voidaan esimerkiksi internetin avulla rikastuttaa 
liikennekasvatusmenetelmiä. Perinteiset liikennekilpailut voitaisiin herättää 
uudelleen henkiin toteuttamalla ne tietoverkon avulla eri koulujen välisinä 
haaste kilpailu  i  na. 

Koululaiskuljettajat  ovat myös tärkeitä liikennekasvattajia. Kuljettajien tulee 
aina toimia oppilaille hyvänä esimerkkinä,  sillä  heillä  on  välitön mandollisuus 
vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen oppilaita kuljettaessaan. Kuljettajien tulee 
osallistua erityisesti nuorempien oppilaiden opastamiseen. Kuljettajille tulee 
varata mandollisuus osallistua opettajien kokouksiin  tai  vanhempainiltoihin, 

 joissa liikenneturvallisuusasioita käsitellään. 

Koska koulut ovat lomalla suurimman osan parasta pyöräilykautta, tulisi 
kulttuuri-, nuoriso-  tai  liikuntatoimen järjestää erityisesti kesäisin lapsille  ja 

 nuorille suunnattuja liikennetapahtumia. Näissä tulisi nostaa esille sellaisia 
teemoja, joista lapset  ja  nuoret itse ovat kiinnostuneita. 
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4.3.3.3  Sosiaalitoimi 

Sosiaalitoimen piirissä tehtävän liikennekasvatus-  ja  tiedotustyön kohderyh
-minä ovat päivähoitoikäiset lapset  ja  iäkkäät. Toimialalta  on  nimettävä  vas

-tuuhenkilö,  joka osallistuu kunnan liikenneturvallisuusryhmän toimintaan. 
Vastuuhenkilön johdolla laaditaan toimialan oma toimintasuunnitelma.  Koko 

 sosiaalitoimea  koskevan toimintasuunnitelman lisäksi päiväkotien  ja  perhe- 
päivähoidon tulisi laatia omat suunnitelmansa. 

Päiväkodeissa liikennekasvatus tulisi sisällyttää opetussuunnitelmiin. Päivä-
hoidossa tulee oikeaan  ja  turvalliseen liikkumiseen tähtäävän opastuksen 
ohella käyttää liikennekasvatuksessa myös opettavaisia tehtäviä  ja  leikkejä. 
Päiväkoteihin  ja  perhepälvähoitoon  on  hankittava liikenneaiheisia piirustus-. 
välitys-  ja  askartelutehtävia  sisältävää materiaalia.  Lasten  mielenkiinto säilyy 
paremmin, kun saa itse tehdä, eikä pelkästään kuunnella.  

Lasten  vanhemmille tulee varata mandollisuus osallistua päivähoidon liiken-
nekasvatuksen suunnitteluun  ja  toteutukseen. Päivähoitohenkilökunta voi 
yhdessä  lasten  vanhempien kanssa kartoittaa liikenteen ongelmapaikkoja  ja 

 tilanteita. Kartoituksen tuloksia  ja  muita  lasten  liikkumiseen  ja  kuijettamiseen 
 liittyviä asioita voidaan käsitellä vanhempainilloissa. Vanhemmat voivat 

myös osallistua päiväkodeissa järjestettävien liikenneaiheisten tapahtumien 
järjestelyihin. Päivähoitohenkilöstön  ja lasten  vanhempien tulisi päivittäisten 
tapaamisten yhteydessä säännöllisesti keskustella  lasten  liikenneturvallisuu-
desta. 

Poliisin vierailut päiväkodeissa ovat suotavia.  Lasten  opastuksessa  poliisin 
tulee keskittyä turvallisten leikkipaikkojen  ja  tien ylityspaikkojen valintaan  ja 

 korostaa turvavarusteiden kuten turvaistuimien. turvavöiden, pyöräilykypärän 
 ja  heijastimien  käytön tärkeyttä. Heijastimen arvostus voi lapsen silmissä 

kohota suuresti, kun  sen  antaa poliisi. Poliisi voi myös osallistua vanhem-
painiltoihin  ja  henkilöstökoulutukseen.  

Sosiaalitoimen kautta  on  mandollista tavoittaa  vain  osa  iäkkäistä kuntalai
-sista.  Ulkopuolelle  jää  liikenneturvallisuustyön  kannalta tärkein ryhmä eli 

omillaan toimeen tulevat iäkkäät, joista monet paitsi liikkuvat paljon myöE 
käyttävät henkilöautoa jokapäiväiseen liikkumiseensa. Heidän liikennetie-
touttaan voidaan parantaa  ja  ongelmiaan kartoittaa ehkä parhaiten erilaisten 
eläkeläisjärjestöjen  ja  —yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa  ja  tapahtu-
missa. läkkäille autoilijoille tulisi esimerkiksi Liikenneturvan johdolla järjestää 
ajovalmiuksia ylläpitävää  ja  parantavaa täydennyskoulutusta. 

Vaikka vanhainkotien asukkaiden  tai  kodinhoidon  piiriin kuuluvien iäkkäiden 
liikkuminen olisikin vähäisempää, tulee myös heidän liikennetietouttaan yllä-
pitää säännöllisesti järjestettävien tilaisuuksien  ja  tapahtumien sekä henkilö-
kohtaisen ohjauksen avulla. Myös mandollisista reiteissä  tai  liikennejärjeste-
lyissä  tapahtuneista muutoksista tiedottaminen  on  tärkeää. Heitä tulee myös 
aktivoida kiinnittämään huomiota kulkureittiensä ongelmiin  ja  tekemään eh-
dotuksia liikkumisympäristönsä epäkohtien parantamiseksi. Myös vanhus-
tenhuollossa voidaan laatia omia liikenteen  ja  liikkumisen turvallisuuden pa-
rantamiseksi tehtävän työn toimintasuunnitelmia. 
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&3.3.4 Terveystoimi  

Terveydenhuollon piirissä annettava liikennekasvatus voi liittyä neuvolatoi-
mintaan, kouluterveydenhoitoon, työterveydenhoitoon  ja  sairaanhoitoon. 
Järjestelmällinen  ja  tavoitteellinen  liikenneturvallisuustyö  on  osa  terveyden-
huoltoa  ja  terveyspolitiikkaa. 

Neuvoloissa  tulee edelleenkin keskittyä  lasten ja  heidän vanhempiensa hen-
kilökohtaiseen ohjaukseen. Neuvolan liikennekasvatustyön  on  myös tähdät-
tävä siihen, että vanhemmat saadaan ymmärtämään olevansa aina viime 
kädessä itse vastuussa lastensa liikennekasvatuksesta  ja  -turvallisuudesta. 
Neuvolassa tulee antaa käytännön ohjeita, jotka tukevat vanhempia heidän 
omassa kasvatustyössään. 

Olisi toivottavaa, että neuvolat pystylsivät ylläpitämään turvavälineiden vuok-
raustoimintaa. Varusteiden hinta kun saattaa joissain perheissä muodostaa 
kynnyksen niiden hankkimiselle. Synnytyssairaalassa hoitohenkilökunnan 
tulisi muistuttaa vanhempia vastasyntyneen kuijettamiseen tarvittavista  tur

-vavarusteista.  Mikäli vanhemmat eivät ole ehtineet hankkia vauvalle turva-
kaukaloa, voitaisiin heille lainata kotiinkuljetusta varten kantokopan päälle 
sijoitettava turvaverkko. Verkon vanhemmat voisivat myöhemmin palauttaa 
joko sairaalaan  tai  neuvolaan. 

Terveystoimen  edustajien tulisi silloin tällöin esitelmöidä kouluissa liikenteen 
vaaroista  ja  riskeistä terveydenhuollon näkökulmasta. Esimerkiksi lääkärin 
pitämä esitelmä pyöräilykypärän käytön merkityksestä vammojen ehkäisijä

-nä  saattaisi vaikuttaa oppilaisiin tehokkaammin kuin sama asia tutun opet-
tajan kertomana. 

Työterveydenhoidon  yhteydessä olisi mandollista kiinnittää huomio työmat-
katapaturmiln sekä ryhtyä niitä ehkäisevään työhön esimerkiksi ongelma- 
kartoituksen avulla. 

Terveystoimen  kautta voitaisiin saada tietoa onnettomuuksista, jotka eivät 
tule poliisin tietoon  ja  puuttuvat muista tilastoista. Tällaisia ovat  osa  kevyen 
liikenteen onnettomuuksista  ja  erilaiset kaatumiset  ja  liukastumiset.  Koska 
sairaalat  ja  terveyskeskukset kuitenkin aina keräävät tiedot onnettomuusta-
pauksista, tulisi tilastointimenettelyä kehittää siten, että tietoja voitaisiin hyö-
dyntää terveydenhuollon tarpeiden lisäksi myös liikenneturvallisuustyössä. 



Korpilanden  IiikenneturvaIIisuussuunnitema 	 63 

LIIKENNEKASVATUS-  JA TIEDOTUSSUUNNITELMA 

4.3.4  Järjestöt  ja  asu  kasyhdistykset  

Erilaisten järjestöjen kautta  on  mandollista lähestyä myös sellaisia väestö-
ryhmiä, joita kunnan hallinnon eri  toimialojen liikennekasvatustyö  ei tavoita. 
Tällaisen ryhmän muodostavat esimerkiksi itsenäisesti toimeen tulevat  iäk-
käät.  Erityisesti järjestöjen, joiden toiminta liittyy liikenteeseen, olisi suotavaa 
osallistua kunnan liikenneturvallisuutta  edistävään  toimintaan. 

Asukasyhdistysten toiminnan tavoitteisiin kuuluu yleensä asuinympäristön 
turvallisuuden  ja  viihtyisyyden parantaminen, josta  liikenneympäristön  laatu 

 ja  liikkumisen turvallisuus muodostaa merkittävän osan.  

Liikenneturvallisuuteen  liittyvän toiminnan suunnittelussa  ja  järjestämisessä 
järjestöjen  ja  asukasyhdistysten tulee olla yhteydessä kunnan  liikenneturval-
lisuusryhmään.  Mikäli toiminta  on  jatkuvaa, tulee myös nimetä  liikenneturval-
lisuustyön vastuuhenkilö.  

Asukasyhdistysten  ja  erilaisten järjestöjen toimintamandollisuuksia liikenne-
turvallisuuden edistämiseksi ovat esimerkiksi:  

•  vaarallisten kohtien  ongelmakartoitus 
• parannusehdotukset  ja  aloitteet tekniseen toimeen  tai  Tielaitokselle 
• lilkenneiltojen  ja  teemapäivien  järjestäminen  
•  kampanjoiden  ja  tapahtumien järjestäminen  
•  toiminnasta tiedottaminen  

4.3.5  Tiedottaminen 

Tiedotustoiminnan tehostamiseksi  ja  käytännön yhtenäistämiseksi  on  liiken-
neturva!lisuusryhmässä  laadittava  tiedotussuunnitelma,  jossa määritellään  
tiedotettavat  asiat,  tiedotuskanavat  sekä  tiedotusvastuun  jakautuminen eri  
toimialojen  kesken. 

Tiedottamisen aiheita ovat esimerkiksi:  

•  suunnitelmat  ja  liikenneympäristön  parantamisen tarpeet  
• liikenneympäristössä  ja  -järjestelyissä tapahtuneet muutokset  ja  liikku-

misohjeet 
•  vaaralliset paikat  ja  niissä liikkuminen  
• työmaat  ja  niiden liikennejärjestelyt  
•  valtakunnalliset projektit  ja  niiden toteuttaminen kunnassa  
•  ajankohtaiset  ja  paikallisesti merkittävät  asiat  

-mandollisuudet 	. 
IiIIceFlrleLurvdiIIsuuIeen littyvan iieaon  ja  materiaan  saatavuus  

•  tiedotus-  ja  keskustelutilaisuudet 
•  tapahtumat  ja  näyttelyt  
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Liikenneturvallisuuteen  liittyvän materiaalin hankinnasta  ja  jakamisesta tulee 
myös yhteisesti sopia iikenneturvallisuusryhmässä. 

Paikallisia tiedotusvälineitä voidaan käyttää tiedottamisen lisäksi keskustelun 
herättämiseksi liikenneympäristössä  tai  liikennejärjestelyissä havaituista  on-
gelmista. Keskustelun avaus voi  tulla  kunnan hallinnon eri toimialojen edus-
tajilta, yhdistyksiltä  ja  järjestöiltä  tai  kuntalaisilta.  

Myös tapahtuneista onnettomuuksista  on  syytä tiedottaa esimerkiksi paikal-
lislehdessä. Vakavampien onnettomuuksien yhteydessä tulisi pelkän tapah-
tuman toteamisen lisäksi pohtia onnettomuuteen johtaneita syitä  ja  keinoja 
vastaavanlaisten onnettomuuksien estämiseksi. Tämä voisi tapahtua yh-
teistyössä poliisin, teknisen toimen, Tielaitoksen  tai  muiden asiantuntijoiden 
kanssa. Onnettomuusuutiseen voitaisiin lisäksi liittää lääkärin arvio onnetto-
muuden uhrien vammoista  ja  niiden merkittävimmistä aiheuttajista. 

Asianomaisten suostumuksella onnettomuuksien osallisten  ja  heidän 
omaistensa kokemuksista  ja  onnettomuuden aiheuttamista muutoksista ar-
kipäivän elämään tulisi myös kertoa jälkeenpäin. Näin saataisiin onnetto-
muusuutisointi koskettavammaksi  ja  ihmiset paremmin ymmärtämään lii-
kenteeseen liittyvien riskien merkitystä. Tiedottamisen  ja  onnettomuusuu-
tisoinnin  tulisi omalta osaltaan pyrkiä muokkaamaan asenteita  nolla-vision 

 mukaisiksi.  

4.4  Johtopäätökset 

Korpilanden läpi kulkee valtatie  9,  jonka liikennemäärä valtatien molemmille 
puolille jakautuvan keskustaajaman kohdalla  on  noin  7500-7800  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Vilkaslilkenteisen valtatien ylittäminen  tai  siihen liittyminen 
aiheuttaa Korpilandella ongelmia. Korpilanden yleisten teiden Ilikenneon-
nettomuuksista lähes  55  prosenttia  on  tapahtunut valtatiellä  9.  

Runsaasta läpikulkuliikenteestä johtuen vieraspaikkakuntalaisten osuus 
Korpilanden liikenneonnettomuuksista  on  jopa yli puolet. Paikallisia liikenne- 
olosuhteita tuntemattomat vieraspaikkakuntalaiset muodostavat ylimääräi-
sen riskitekijän Korpilanden liikenteessä. 

Korpilanden työpaikkaomavaraisuus  on  pieni  ja  kotikunnan ulkopuolella 
työssä käyvien osuus  on  noin kolmannes työvoimasta. Työmatkaliikennettä 
suuntautuu erityisesti Jyväskylän suuntaan, joten  on  tärkeää, että Korpilah-
telaiset saavat tietoa myös Jyväskylän  ja  Muuramen  alueen liikenneturvalli-
suuteen vaikuttavista asioista. 

Ongelmakartoituksen  kyselyjen perusteella Korpilandella  on  parannettavaa 
 kevyen liikenteen  ja  erityisesti jalankulkijoiden turvallisuudessa. Onnetto-

muustilastoissa kevyen liikenteen ongelmat eivät kuitenkaan näy,  sillä  kevy-
en liiikenteen onnettomuuksien määrä asukaslukuun suhteutettuna  on  Kor-
pilandella  pienempi kuin esimerkiksi Jämsässä, Jämsänkoskella  tai  Kuhmoi-
sissa. 
Asukkaiden ikäjakautuman perusteella iäkkäät muodostavat Korpilandella 
tulevaisuudessa yhä tärkeämmän liikennekasvatus-  ja  valistustyön  kohde-
ryhmän. 
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5.  SEURANTA 

Kunnan liikenneturvallisuusryhmän tärkeänä tehtävänä 
 on  seurata liikenneturvallisuuden tilan kehittymistä. 

Seurannan tulee koskea sekä  lilkenneympäristön  että 
liikenneturvallisuusasenteiden  tilaa. 

Liikenneympäristön  seurannan tulee olla tiivistä, jolloin 	4'  
ongelmalliseksi muodostumassa olevat kohteet voi- 
daan havaita riittävän aikaisessa vaiheessa.  Paran - 
nustoimenpiteet  voidaan tehdä  jo  ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. On-
gelmallisia kohteita voidaan määrittää muunmuassa onnettomuusrekisterin 
avulla. Tielaitos rekisteröl poliisin tietoon tulevat yleisillä teillä sattuneet lii-
kenneonnettomuudet tierekisteriin. Korpilandelle kehitettävän onnettomuus-
rekisterin avulla saadaan kaikki onnettomuudet rekisteröityä tieosoitteen mu-
kaan, joten seuranta saadaan nykyistä kattavammaksi  ja  ajantasaisemmaksi. 

 Poliisi  ja  tiepiiri  ovat luontevia yhteistyökumppaneita lilkenneympäristön tilan 
seurannassa. 

Poliisin tietoon  ja  tierekisterin  ulkopuolelle  jää  kuitenkin huomattavan paljon 
yleisillä liikennealueilla sattuvia tapaturmia, joissa moottoriajoneuvo ei ole 
osallisena. Tällaisia tapaturmia ovat esimerkiksi jalankulkijan liukastumiset, 
jotka ovat yleisiä erityisesti vanhemmille naishenkilöille. Kehittämällä tervey-
denhuollon kanssa näiden tapaturmien seurantaa  on  paikallisesti  mm.  mah-
dollista kartoittaa jalankululle  ja  pyöräilylle  vaarallisten paikkojen löytämistä 

 ja  korjaamista. Seuranta palvelee myös kunnossapidon järjestämistä  ja  te-
hostamista. 

Liikenneturvallisuusasenteiden  kehitystä seurataan arvioimalla eri toimialojen 
edustajien  ja  poliisin havaintoja liikennekäyttäytymisen kehittymisestä. 
Asenteiden mittaaminen  on  vaikeaa. Erilaisten turvavälineiden käytön lisää-
minen  tai  väheneminen  on  kuitenkin yksi konkreettinen asenteita kuvaava 
mittari. Samoin rattijuopumuksen  ja  ylinopeuksien yleisyys kuvaa tiellä liikku-
jien asenteita. 

Jokaisen toimialan tulee seurata liikenneturvallisuustyön kehitystä osaltaan 
 ja  tarvittaessa korjata suunnitelmaansa  ja  kehittää toimintaansa. Liikennetur-

vallisuusryhmän tehtävänä  on  huolehtia seurannasta  koko  kunnan osalta  ja 
 raportoida siitä päättäjille. Seurannan avulla varmistetaan liikenneturvalli-

suustyön jatkuvuus  ja  asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 
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Suunnitelman toteuttamisen seuranta  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  toteutumisen seuranta hoidetaan Korpilah-
den kunnan  ja  Keski-Suomen tiepiirin yhteistyönä. Tiepiirissä seurannasta 
huolehtii liikenneturvallisuusinsinööri  ja  kunnassa Korpilanden kuntaan pe-
rustetava liikenneturvallisuusryhmä, johon kuuluvat kunnan hallinnon eri toi-
mialojen edustajat. Kunnan ylimmistä toimielimistä nimetään vuoden  2000 

 alussa henkilö,  jolle  kuuluu vastuu ryhmän muodostamisesta, toiminnan 
aloittamisesta  ja sen  jatkuvuudesta. 

Tämän Iiikennneturvallisuussuunnitelman toteuttamisesta, kunnan liikenne-
turvallisuustilanteen kehittymistä sekä liikennekasvatus-  ja  valistussuunni-
telman käytöönottoa  seurataan joka toinen vuosi kokoontuvassa työryhmäs-
sä. Tähän työryhmään kuuluvat Korpilanden kunnan, Keski-Suomen tiepiirin, 
Jämsän kihiakunnan poliisilaitoksen  ja  Liikenneturvan edustajat. Työryhmän 

 koolle  kutsujana  toimii kunnan liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja. 



KORPILAHTI 
Yleiset tiet 	

Au=autoilijana, Py=pyöräilijänä 	
T=t'O 

Ja=jalankulkijana, La=lapsena 	 K=koulu 
Va=vanhuksena, Li=liikuntarajoitteisena  

Osoite  Huom  Mainin- Ongelma Kenen  Ky- 

Tie 	Tieosa 	Etäisyys  nat/kpl  kannalta  sely  

9 229 5 199  Jämsäntie,  P116595  (Korpilandentie) /  pt 24  Vaarallinen liittymä, valtatien ylittäminen,  vi  9:llä  Ja, Py,  Au,  K,T  
16588  (Korpiahontie)  liittymä ajavien ylinopeus, ei  ryhmittymiskaistoja kääntyville  La  

autoille  

16595 1 1 635  Korpilandentie, Päijänteentien  liittymä  22  Vilkas  liikenne, nopeus, ei  kI-väylää, huono  Ja, Py,  Au,  K,T 
_______ _______ __________ ______________________________________  näkyvyys  Va  

9 230 0  Jkyläntie,  19  Vaarallinen tien ylitys,  kI-väylä puuttuu, huono  Ja,  Au  K,T 
mt607 (Petäjävedentie)/pt  16595  näkyvyys (varsinkin  Jkl:n  suuntaan),  vilkas  liikenne,  
(Korpilandentie)  liittymä  Vt 9:llä  ajavien ylinopeus  

16588 1  Korpiahontie  16  Ei  kl-väylää,vaaralliset liittymät, vilkas  liikenne  (mm.  Ja, Py,  La, K, I  
linja-autoja  ja tukkirekkoja),  ajoneuvojen suuret  Va  
nopeudet, huono näkyvyys  

607 3  Petäjävedentie,  13  Teiden kunnossapito huonoa varsinkin talvisin,  Py,  Au I, K  
välillä  Muuramenraja -  pt 16607  liittymä  routavaurioita.  Vilkas raskas  liikenne, isot mäet, 

varsinkin  Ptl  6607  liittymä vaarallinen  

i  16595 1  Korpilandentie  13  ei  ki-väylää,  ylinopeudet  Ja, Va,  Li K, T 

9 229  Jämsäntie,  11  Kevyenliikenteen  väylä puuttuu  Ja, Py,  Au, K, T  
välillä  Tikkasentie -  ml 607 La 

607 4 4 750  Petäjävedentie, Patajärven  ala-asteen kohta,  8  Huono näkyvyys, vaarallinen tien ylitys  Au,  Ja  K  
"Jussinkurvi"  

16588 1 342  Korpiahoritie,  8  Vaarallinen ylitys, ajoneuvojen ylinopeus, huono  Ja,Py K,T 
Sepäntien  liittymä näkyvyys  (mutkassa) ________  

9 229 4 900  Jämsäntie, Tikkasentien  liittymä  6  Vaarallinen liittymä, ei  ki-väylää  Ja, Py,  La K 

T 16611 1-2  Sarvenperäntie  6  Ei  kI-väyliä  tai  suojateitä, kapeatja  mutkaiset tiet,  Ja, Py  K  
erityisesti koulun  (Löytänäntien)  liittymä turvaton, 
huono näkyvyys  tukkirekkoja  työskentelee tien 
varressa  

9 229 0  Jämsäntie,  5  Vaarallinen  liitymä,  vaarallinen tien ylitys, ei  Ja,  Au, La, T, K  
- _______ _______ __________  P116589  liittymä  (Saalandentie) alikulkua  tai  liikennevaloja  Va,  Li fl  

-  
m  
-' 



KORPILAHTI 
Yleiset tiet 	 Aurautoilijana, Py=pyöräilijänä 	

T=tyo 

Ja=jalankulkijana, La=lapsena 	 K=koulu 
Va=vanhuksena, Li=liikuntarajoitteisena  

Osoite  Huom  Mainin- Ongelma Kenen  Ky- 

Tie 	Tieosa 	Etäisyys  natikpl  kannalta  sely  

13 16611 1 0  Sarvenperäntie,  Pt 16609  liittymä  5  Mutkainen. mäkinen  ja  vaarallinen  tie,  erittäin huono  Ja,  Au, La T  
(Raivioskoskentie) _______  näkyvyys  __________ _________  

16609 1 500  Kuusjärventie, Saukon  päiväkodin kohta  5  Mutkainen, mäkinen  ja  vaarallinen  tie,  erittäin huono  Ja, AuLa  T  
näkyvyys  ___________ __________  

15 610  Vespuolentie  4 Tien  kapeus, autojen ylinopeus,  raskas  liikenne,  Au,  Ja  K  
huonot linja -autopysäkit,  ei  kI-väylää koulujen 
kohdalla  

16 16588 1 54  Korpiahontie, LUsantien  liittymä  3  Huono näkyvyys  Korpiahontielle  Ja, Fy  K 

16588 1 1547  Korpiahontie, Kotamäentien  liittymä  3  Vaarallinen liittymä, kasvillisuus häiritsee  Ja,  Au K  
näkyvyyttä,  __________ _________  

16595 1 846  Korpilandentie, Virastotien  liittymä  3 Tien  ylittäminen vaarallista, ei  suojatietä  Ja,  K 

19 16599 2 1000, 3017,  Moksintie  3  Mutkainen, mäkinen  ja  kapea  tie.  Nopeusrajoitus  Ja, Fy,  Au T 
3460  liian korkea  

I- 

- 

m  



KORPILAHTI 
Kaava-  ja yksityistiet 	 Au=autoilijana, Py=pyöräilijänä 

	 T=työ 

Ja=jalankulkijana, La=lapsena 
	 K=koulu  

Va=vanhuksena, Li=liikuntarajoitteisena 

Osoite  Huom  Mainin- 
natlkpl  

Ongelma Kenen 
kannalta  

Kysely  

Martinpolku Alatien  liittymä  9  Vaarallinen liittymä, ei  suojatietä,  huono näkyvyys  
(mm.  kasvillisuutta  

Py,  Au K 

_________ 

Martinpolku Kokkotien  liittymä  8  Vaarallinen liittymä, huono näkyvyys  Ja  K 

Kotamäentie  7  Suuret  ajonopeudet,  vaarallinen ylitys (parannus 
 esim. korotetuilla suojateillä)  

Ja, Py,  Au K 

4 Martinpolku  7  Ei  kevyenliikenteen  väylää, kapea  tie  Ja  K 

5 Levästentie  5  Ei  kevyenliikenteen  väylää, autoilijat  
välinpitämättömiä  

Ja 

 __________ 

K  

________  

6 Liisantie Enninpolun  liittymä  4  Vaarallinen ylitys, huono näkyvyys talvella  Ja, Py  K 

7 Päijänteentie  4  Huono näkyvyys,  suojatiet  huonoissa paikoissa  Au,  Ja  K 

8  Koulutie  3  Ei  kI-väylää, kapea  ja vilkasliikenteinen,  talvisin liukas  Ja  K 

9 Martinpolku Isämatintien  liittymä  3  Huono näkyvyys  maen  takaa  Ja  K 

iö Päljänteentie Levästentien  liittymä  3  Vaarallinen tien ylitys, huono näkyvyys,  epaselvat 
 väistämisvelvollisuudet 

Ja, Py,  Au 
__________ 

K 

_________ 

11 Tikkasentie Kotamäentien  liittymä  3  Vaarallinen liittymä, huono näkyvyys  (pensasaidat)  Ja, Py  K  

KORPILAHTI 	
1=työ 

Ykjyjiet 	 Au=autoilijana, Py=pyöräilijänä 
Ja=jalankulkijana, La=lapsena 

	 K=koulu  

Va=vanhuksena, Li=liikuntaraioitteisena 

Osoite 	'Huom  
nat/kpl  
Mainin-  lOngelma  Vastaajien 

toimenpide-ehdotukset 

Kenen  

kannalta  sely 

•• Sammalniementie/llofliementie  Koulun kohta  9  koululle johtavassa mäessä  näkyväisyys  huono 

 (mm.  mutka  pyörätiessä  mäen jälkeen), autojen 

Tien tasaaminen/leventaminen,  kl- 
väylän rakentaminen 

Ja, Py,  Au K,T  

ylinopeus, kapea  tie,  kapeat  pientareet, kI-väylä 

puuttuu ____________________________________ _________ 

Pöykyntie  Tikkalan keskustan kohta  3  Ei  kI-väylää, kapeat  pientareet,  lapsia liikenne-  
merkki  posetetaan  kesäksi  

Py 	T  

________  

I- 

m  

C)  



TiE  LAITOS 

Iceski-Suornen tiepilri 

 Konsultointi 

aatija 	 Oirgelrnakohteen  rio  

Korpilahti 	 MUU 	 hA 

OngelnOCkolide 

Korpilandentien  (pt 16595),  Tähtiniementien  ja Martinpolun  liittymä 
(mt  16595 tjeosa 1 etäIsyys 170 m) 

Cogelmapeniste  

0+0+0 	Onnettomuudet 
Korpilandentiel?ä  oleva suojatie päättyy kaiteeseen  

X 	Haastattelut  

x 	Maastokäynnit 

Kysetyt 

LiukerrnemdäraI  I  onneuornuudel  

Kyl  Korpilandentie  2600  ajon. /vrk  

kerrat  kinvIl  

Toimeripilel 

• Pieritareen leventäminen  tai  kaiteen katkaisLi 

• KI-yhteyden rakentaminen Tähtiniementielle 

I- 

- 

m  



[lITE  3  

Korpilanden  keskustaajaman  nykyiset  nopeusrajoitukset: :_:- - 	 Merkintöjen selitykset: 

100km/h  

50 km I h 

80 	 30km/h 

. 

____ 

	

. 	- 	I 

I  

___ 	
I 	. -, 	___ 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2000  

Toimiala 	 TEKNINEN TOIMI  

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

Toteutuminen  I  
Onnistuminen 

Vastuu kunnan  Liikenneturvallisuus- LUkenneturvallisuusryhmän  Vuosittain Kaikki  toimialat  
liikenneturvallisuuden työn  ja toimialojen  toiminnan koordinointi  ja  Poliisi 
koordinoinnista  välisen  yhteistyön  vastuuhenkilön  nimeäminen  Liikenneturva  

tehostaminen  Liikenneturvallisuustavoitteiden  Järjestöt,  
asettami nen  
Seuranta, arviointi  kerhot 
Raportointi 

Liikenneturvallisuus-  Vastata  jasitoutua Kaavatiet  ja  kunnallistekniset Jatkuva Kaikki  toimialat,  
suunnitelman omalta osaltaan  työmaat kiinteistöt, ym.  
toteuttaminen suunnitelman 

toteuttamiseen  

Tiedotustoiminnan  Onnettomuusalttiista Kaavoituksesta  ja  kaava- Jatkuva 
'-'  

muiden laitteiden 
kehittäminen ympäristöstä muutoksista tiedottaminen  ja johtojen  

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

Onnettomuuksien  
_______________________ - 	---- 

Onnettomuusrekisterin  
--'- 

Jatkuva 
- - 	'.- 

Poliisi,  Tielaitos  
- - 	-,"- - 	 '- -  

seuranta kehittäminen  ja  ylläpito  ____________________ ________________________  

I— 

H 
m  



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2000  

Toimiala 	SIVISTYSTOIMI 

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

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

Opetussuunnitelmat 	Liikennekasvatuksen 	Vaikuttaminen opetus- 	 Jatkuva 
pitäminen osana 	suunnitelmista vastaaviin 

Opetusmenetelmät  Käytännön opetuksen Diasarjat, televiso -ohjelmat, videot Jatkuva Liikenneturva  
ja  ohjauksen tavoit- Liikennekilpailut  Poliisi 
teiden toteutumisen Tietokoneohjelmat Pelastuslaitos  
varmistaminen Liikennetekstit (internet)  

L 	 ZI  

Nuoriso Asenteisiin Tiedotustilaisu uksia  kerho-ohjaajille esimerkiksi Poliisi 
vaikuttaminen  1  krtla pelastuslaitos ____________ 

__ 
Perhe  Kodin  liikennekasva-  Tiedottaminen vanhemmille 

_  
esimerkiksi 

tusvastuun  lisääminen vanhemmainilloissa  ja  koulun  1  kiila 
___________________  ja  koulun tuki tiedotteissa 

-- 
_______ ____________ 

Yhteistyön 
________ 

Kokonaisvaltainen Osallistuminen liikenneturvallisuus- kokoukset 
- 

Muut toimialat 
-  

kehittäminen liikenneturvallisuus-  ryhmän työskentelyyn, noin  2  kiila Pelastuslaitos  
näkemys kunnassa yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva 

aloitteellisuus tiikenneturvalli- 
suudessa 

-  
m  
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 Toimiala 	SOSIAALITOIMI  

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

Toteutuminen  I  
Onnistuminen 

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

lisääminen 

Paivähojtoikäiset  Turvallinen liikkuminen Henkilöstön koulutus: 	 -  Jatkuva Poliisi 
lapset Opettajat  ja  hoitajat yksi henkilö  /  päiväkoti  ja  perhe- Liikenneturva  

saavat perusvalmiudet päivähoito 	 -  

lasten  ohjaamiseen perhepäivähoidon  ohjaajat 	 - 

(vanhustyön  ohjaajat) 

Asennekasvatus  Turvallinen liikkuminen Teemaviikot: 	 -  Vuosittain Muut toirnialat 
Lapset, vanhukset  ja  koUlun  aloittavat lapset 	 -  (aiheet vuo- Poliisi 
vammaiset oppivat vanhus -ja  vammaistyössä  mukana denaikojen Pelastuslaitos 
selvitymään  liikenne- olevat 	 -  tai  ajankoh- Liikenneturva 
ymparistössään  päiväkodit 	 - taisten  

opettajien  ja  ohjaajien koulutus tarpeiden 
Myönteinen asenne Poliisin liikenneopetus  ja  vierailut mukaan) 
liikenteeseen 

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

näkemys kunnassa yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva 
aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa __________________________  

m 
C,  



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2000  

Toimiala 	TERVEYSTOIMI 

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

Perhe  Kodin liikennekasva-  Tiedottaminen vanhemmille Jatkuva LUkenneturva 
tusvastuun  lisääminen Terveydenhoitajien tiedotusval- Muut toimialat 

miuksien lisäaminen 
Neuvolaikäisten  lasten Turvaflinen  liikkuminen Liikenneturvallisuusasioista  Jatkuva Liiken neturva  
vanhemmat informointi ikäkausitarkastuksissa  Muut toimialat 

Materiaalin  jakaminen 
Turvavälineiden  lainaus 

Työterveyshuolto  Turvallinen liikkuminen Liikenneturvallisuusasioista infor-  Jatkuva Liikenneturva 
mointi työterveystarkastuksissa 

Terveydenhuoltohenki- Liikennekasvatus-  Henkilökunnan koulutus Liikenneturva  
löstö  valmiuksien Muut toimialat 

parantaminen 

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

näkemys kunnassa yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva 
aloitteellisuus liikenneturvalli- 
su udessa  

H 
m  
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