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TIIVISTELMÄ 

Kuhmoisten  kunnan  liikenneturvallisuussuunnitelma  on  laadittu Keski-Suo-
men  tiepilrin, Kuhmoisten  kunnan,  Jamsän  kihlakunnan poliisilaitoksen, Lii-
kenneturvan, Länsi-Suomen lääninhallituksen  ja  Liikenneministeriön yh-
teistyönä. Suunnitelma käsittää sekä  liikenneympäristön parantamissuun-
nitelman  että koulutus-, valistus-  ja tiedotussuunnitelman. Jämsän  seudun 
kuntien  (Jämsän, Jämsänkosken,  Korpilanden  ja Kuhmoisten) liikennetur-
vallisuussuunnitelmat  ovat  osa  valtakunnallista  Kuntakannustin-hankeko-
konaisuutta,  jota  Liikenneministeriö  on  rahoittanut.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  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  Kuhmoisten  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 kartoitettlin  vuosien  1994 - 1998 onnettomuustilastojen 
 (kaava-  ja yksityisteiden  osalta vuosien  1995 - 1998), käyttäjäkyselyjen, 

 haastattelujen  ja maastokäyntien  perusteella. Toimenpiteet kohdistettiin 
 ongelmaselvitysten osoittamiln  kohteisiin.  Kuhmoisten  kunnan alueella ta-

pahtui  tarkastelujakson  aikana yhteensä  196  onnettomuutta. Näistä viisi 
johti kuolemaan  ja  39  johti loukkaantumiseen. Onnettomuuksista  178  ta-
pahtui yleisellä  tieverkolla  ja  muulla  tieverkolla  tapahtui  18  onnettomuutta. 

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

-lykaavakkeita  lähetettiin  272  kappaletta  ja  niitä palautettiin  55.  Ongelma- 
kohteita esitettiin yhteensä  67.  Useimmin mainittuja kohteita olivat valtatie 

 24  ja  ennen kaikkea  sen Kuhmoisten  keskustan kohdan  liittymät,  sekä  To-
ritie (pt 16979)  ja Orivedentie (mt  3282).  Lisäksi vastauksissa toivottiin kun

-nossapidon  tason nostamista,  ajonopeuksien  ja liikennekäyttäytymisen  val-
vonnan tehostamista sekä  liikenneturvallisuuteen  liittyvän koulutuksen, va-
listuksen  ja  tiedotuksen lisäämistä.  



Maastokäynneillä  tuli valtatien  24  ja  Toritien  lisäksi esiin  mm.  seuraavia 
puutteita  suojateiden  huono  havaittavuus,  huonot  liittymänäkemät  useissa 
eri kohteissa,  suojaamattomat kallioleikkaukset  (mm.  valtatiellä  24)  sekä 
puutteellisesti toteutetut  vesakkoraivaukset.  

Ongelma-analyysin perusteella etsittiin  ongelmakohteet,  joihin pyrittiin löy-
tämään liikenneturvallisuuden kannalta tehokkaat ratkaisut. Suunnittelun 
lähtökohtana oli selvittää pienet  ja  nopeasti toteutettavissa olevat  paranta

-mistoimenpiteet  sekä merkittävimmin liikenneturvallisuutta parantavat  tie-, 
 kaava-  ja  yksityistiehankkeet. 

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

lisuusvaikutukset  esitetään taulukossa  1.  

Taulukko  1.  Toteuttamisluokat  I-Ill  

Kustannusarvio 	Heva-vähenemä/vuosi 
Toteuttamisluokka  I 	0,22  Mmk 	 0, 17 
Tote uttamisluokka II 	5,5  Mmk 	 0, 19 
Toteuttamisluokka  III 	20,6  Mmk 	 0,34 

Kuhmoisten  kunnan liikenneturvallisuuden kehitystä,  !iikenneympäristön  ja 
 —käyttäytymisen muuttumista sekä  toteuttamisohjelman  toteutumista seu-

raa kunnan eri  hallintokuntien  muodostama  liikenneturvallisuusryhmä.  Li-
säksi  liikenneturvallisuussuunnitelman  toteuttamista seurataan joka toinen 
vuosi  kokoontuvassa  työryhmässä. Tähän työryhmään kuuluvat  Kuhmois

-ten  kunnan, Keski-Suomen tiepiirin,  Jämsän  kihlakunnan poliisilaitoksen  ja 
 Liikenneturvan edustajat. Työryhmän  koolle  kutsujana  toimii kunnan  liiken-

neturvallisuusryhmän  puheenjohtaja.  



JOHDANTO  

Kuhmoisten  kunnan alueen yleisellä tieverkolla tapahtuu vuosittain keski-
määrin  36  liikenneonnettomuutta. Näistä keskimäärin kandeksan johtaa 
henkilövahinkoon. Onnettomuusmäärissä  on  ollut tarkastelujakson  1994  - 

 1998  aikana suuria vaihteluita. Synkin onnettomuusvuosi oli  1994,  jolloin 
onnettomuuksia tapahtui yhteensä  43,  näistä kandeksan johti henkilövahin-
koon. Vuonna  1997  onnettomuuksia tapahtui  29,  joista kolme johti henkilö-
vahinkoon. 

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  1996-1998  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. 

Liikenneturvallisuustyön  osana esitetään liikennekasvatus-  ja  tiedotussuun-
nitelma Kuhmoisten  kunnan liikenneturvallisuustyön pohjaksi. 

Kuntakohtainen  suunnittelu  on  toteutettu Keski-Suomen tiepiirin, Kuhmoisten 
kunnan, Liikenneturvan, Jämsän kihlakunnan poliisilaitoksen, Länsi-Suomen 
lääninhallituksen  ja  Liikenneministeriön yhteistyönä. Kuhmoisten kunnan  !ii 

 kenneturvallisuussuunnitelman  laadintaan ovat osallistuneet: 

Taisto Halttunen Keski-Suomen tiepiiri 
Rauni Malinen Länsi-Suomen lääninhallitus, Jkylä  (15.9.1999  alkaen) 
Leena Piippa Liikenneturva,  Jyväskylä 
Petteri Katajisto \JTT,  Liikenneministeriön edustaja  (1 0.6.1999  alkaen) 
Heimo Halkomäki Kuhmoisten  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 
Mervi Koivula. 

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelman  on  laatinut  Dl  Pasi Pirtala Tielai
-toksen  Konsultointin  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 

Kuhmoisten  kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, 
Keski-Suomen maakunnan alueella,  Lahti-Jämsä val- 
tatien  24  molemmin puolin. Kuhmoinen rajoittuu pohjoisesta Jämsän kaupun-
kiin, lännestä Luhangan  ja  Sysmän kuntiin, etelästä Padasjoen  ja  Luopioisten 
kuntiin sekä idästä Kuhmalanden  ja  Längelmäen  kuntiin. 

Kuhmoisten  kunnan väkiluku  31.12.1998  oli  3053  asukasta. Väestöennusteen 
mukaan kunnan asukasmäärä  on  laskussa. 

Kuhmoinen  on  Keski-Suomen muihin kuntiin verrattuna  ja  valtakunnallisestikin 
arvioituna harvaan asuttu kunta. Taajamissa asuvien osuus  on  selvästi alhai-
sempi kuin muissa Keski-Suomen kunnissa keskimäärin  ja  myös hieman  koko 

 maan keskiarvoa pienempi. Kuhmoisten työpaikkaomavaraisuus  on  noin  90 
 %,  mikä  on  valtakunnallista keskitasoa. Kuhmoisten työllisestä työvoimasta 

keskimääräistä harvemmat pendelöivät eli käyvät työssä oman kunnan ulko-
puolella. Kuhmoisissa  on 358  henkilöautoa  1000  asukasta kohti, mikä  on  vä-
hemmän kuin  koko  maan keskimääräinen henkilöautotiheys. 

Taulukko  2. Perustietoa Kuhmoisten  kunnasta (vuodelta  1994)  

___________ 

Asukkaita  

__________ 

Pinta-  
ala 
km2  

Asukas- 
 tiheys 

as/km2  

Asuu 
taajamassa  

% 

Työpaikka- 
 omavar. 

% 

Pende-  
löinti  

%  

Ha- 
tiheys  

ha/l  000 as.  
Kuhmoinen  
___________  

3285 
(300.) 

937 
(71.) 

4 
(408.) 

50 
(253.) 

90 
(229.) 

16 
(292.) 

358  
(340.)  

Jämsä  13105 810 16 77 102 18 418  
Jämsänkoski  8039 449 18 85 96 28 388  
Korpilahti  5189 795 7 47 75 32 355  
Keski-Suomi 257716 19388 13 74  -  25 375 
Koko  maa  5073632 338147 15 	-  56  -  25 378  

Kuhmoisten  väestön ikäjakauma poikkeaa selvästi muun Keski-Suomen  ja 
koko  maan ikäjakaumista. Kuhmoisten asukkaista huomattavan suuri  osa  eli 
lähes  25  %  on  yli  64-vuotiaita.  Koko  maan väestöstä yli  64-vuotiaiden  osuus 

 on  noin  14  %.  Myös  45-64-vuotiaiden  osuus  on  Kuhmoisissa  koko  maan vä-
estön ikäjakautumaan verrattuna suurempi.  Koko  Suomessa  vain 13  kunnas-
sa yli  64-vuotiaiden  sekä  45-64-vuotiaiden  suhteelliset osuudet ovat suurem-
mat kuin Kuhmoisissa. Vastaavasti nuorempien ikäluokkien suhteelliset osuu-
det ovat Kuhmoisissa selvästi keskimääräistä pienempiä.  Vain 10  kunnassa 

 alle  15-vuotiaiden  suhteellinen osuus  on  pienempi kuin Kuhmoisissa. 
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Taulukko  3.  Asukkaiden  ikäjakautuma  

____ 
Alle  15-v. 

% 
15-24-v. 

___ 
25-44-v. 
___ 

45-64-v.  
% 

yli  64-v.  
% 

Yhteensä  
____  

Kuhmoinen  
__________  

14,8 
(445.) 

10,0 
(411.) 

23,2 
(448.) 

27,1 
(14.) 

24,9 
(14.)  

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  
Korpilahti  19,6 10,5 27,4 23,6 18,9 100  
Keski-Suomi 19,6 12,5 30,1 23,6 14,2 100 
Koko  maa  19,1 12,5 30,8 23,8 13,9 100  

Kuhmoisten keskustaajama  muodostuu  Anttulasta, Kaukolasta, Lästilästä,  Ta-
piolasta,  Valkialasta  ja Äkämäestä.  Kunnassa  on  taajama-asutusta lisäksi 

 Harmoisessa, Kylämässä, Pihlajakoskella, Puukkoisissa, Päijälässä, Ruolah
-dessa ja Sappeessa. Kuhmoisten kuntakeskus  esitetään kuvassa  1.  

Kunnan  elinkeinorakenne  on  painottunut maa-  ja  metsätalouteen, palveluelin-
keinoihin sekä teollisuuteen. Liikerakennusten painopiste  on kuntakeskukses

-sa. Kuhmoisten  kunnan alueella  on  runsaasti  loma-asutusta.  

Kuva  1.  Kuhmoisten kuntakeskus 
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1.2  Tieverkko  ja  liikennemäärät 

 Yleiset tiet 

Kuhmoisten  tieverkon rungon muodostavat  Lahti -Jämsä valtatie  24  ja  seututie 
 Kangasala-Kuhmoinen maantie  325.  Muut yleiset tiet ovat yhdystieluokkaisia, 

joista tärkeimpiä ovat Kyynärö  2-Korkee  maantie  3202,  Vehkajärvi-Arrakoski 
 maantie  3254,  Arrakoski-HarmoInen  maantie  3255,  Karklahti-Vinkiä  maantie 

 3282,  Länkipohja-Karklampi  maantie  3284  ja  Kuhmoinen-Alhojärvi maantie 
 3291  sekä kuntakeskustan halki kulkeva Kuhmoisten kirkonkylän paikallistie 
 16979.  Yleinen tieverkko esitetään kuvissa 2aja  2b (s. 8-9).  

Taulukko  4.  Kuhmoisten  kunnan alueella oleva yleinen tieverkko  

Vt  24 Lahti  -  Jämsä  

Mt 325  Kangasala  -  Kuhmoinen  

Mt 3202  Kyynärö  2  - Korkee  
Mt 3254  Vehkajärvi - Arrakoski  
Mt 3255  Arrakoski - Harmoinen  
Mt 3282  Karklahti - Vinkiä  
Mt 3284  Länkipohja - Karkiampi  
Mt 3291  Kuhmoinen  - Alhojärvi  

Pt 14175  Kellosalmi - Harmoinen  
Pt 14249  Ouninpohjan  pt 
Pt 16555  Alhojärvi -  Mutanen  
Pt 16973  Harmoisten  pt 
Pt 16975  Sappee - Leppäkoski  
Pt 16977  Hahmajärven  pt 
Pt 16979  Kuhmoisten  kirkonkylän  pt 
Pt 16981  Ruolanden  pt 
Pt 16983  Ruolahti - Tehi  

Kaava-  ja  yksityistiet  

Kirkonkylän tärkeimpiä kokoojaluokkaisia teitä ovat Ansiolandentie,  Koko
-niementie, Papinsaarentie, Rekolantie  ja  Velisjärventie. 

Kylämän  tärkeimmät kokoojaluokkaiset tiet ovat Hirvijärventie  ja  Hangaslah-
dentie, Pihlajakosken  tärkein  tie on  Hunningontie, Puukkoisten  tärkeimmät  ko

-koojaluokkaiset  tiet ovat Haikunpohjantie  ja  Konivuorentie, Päijälän  tärkein  tie 
on  Päijäläntie  ja  Ruolanden  tärkein kokoojaluokkainen  tie  Tehintie. 

Liikennemäärät  

Yleisen tieverkon liikennemäärät selvitettiin tierekisteritietojen pohjalta. Vilk-
kaimmin liikennöityjä teitä ovat valtatie  24  (KVL-98  oli  2 460  -  3 260  ajon./vrk) 

 ja  pt 16979  (KVL-98  oli  1990  ajon./vrk). Liikennemäärien  pohjana ovat tiere-
kisteritiedot vuodelta  1998.  Kuvissa  3a  ja  3b (s. 10-11)  esitetään yleisen  tie-
verkon liikennemäärät (KVL -1 998).  
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Kuva  3a  Liikennemäärät  haja -asutusalueella  (KVL -1 998)  



Kuhmoisten liikenneturvallisuussuunnitelma 	 11  

MAANKAYTTÖ  JA  LIIKENNE  

KUHM1N 
OSOIT ARTTA 

- -  

n 
A.-X.k4I'l 	 ,, 	

,j 

C) 
k.-.  

'U 	 ,j j 1 
f 

p 	 Men  seIityset  
('V 	 /  

yli  3000  ajon/vrk  

1000  -  3000  ajon/vrk  

500 1000  ajon/vrk  

100  -  500  ajon/vrk 

 alle 
 iOøajori/vrk  

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

Liikenneturvallisuuden nykytila  selvitettiln onnetto-
muusanalyysillä  (poliisin  tienpitäjälle ilmoittamat  on-
nettomuudet)  käyttäjäkyselyillä, asiantuntijahaastat-
teluilla  sekä  maastokäyntien  avulla.  

Tielaitoksen  tutkimusten mukaan poliisin tietoon tulee kaikista onnetto-
muuksista keskimäärin kolmasosa, loukkaantumiseen johtaneista onnet-
tomuuksista  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  1996 - 1998  poliisin tietoon tulleita liikenneonnetto-
muuksia. Yleisellä  tieverkolla  tapahtui kaikkiaan  178  onnettomuutta  ja  muulla 

 tieverkolla  18  onnettomuutta.  Onnettomuudetjakaantuivat  eri vuosille kuvien 
 4  ja  5  osoittamalla tavalla. Yleisen tieverkon onnettomuuksien tapahtumapai-

kat, osalliset,  vakavuusasteet  ja tapahtumavuodet  esitetään kuvissa  8a  ja  8b 
(s. 17-16). 

40 
35 

26 	 26 	clKuolemaan  johtanut  

20 	 Loukkaantumiseen  
20  johtanut  

15  -  —4 	- 	 Omaisuusvahinkoon  
johtanut  

10  7  7 - 	 6  

5PIL4.  
0 

1994 1995 	1996 	1997 	1998  

Vuosi  

Kuva  4.  Yleisen tieverkon onnettomuudet  ja  vakavuusaste 
 Kuhmoisissa  1994-1 998 
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8 
7  

1iutuet 
Ocnaisuusvahingot  

1996 	 1997 	 1998  

Vuosi  

Kuva  5.  Muun tieverkon onnettomuudetja vakavuusaste 
Kuhmoisissa  1996-1 998  

Vuosina  1994-1998  yleisellä  tieverkolla  tapahtui  178  poliisin  tienpitäjälle  il-
moittamaa  onnettomuutta. Yleisellä  tieverkolla  tapahtui viisi kuolemaan joh-
tanutta liikenneonnettomuutta. Loukkaantumisen johtaneita  lilkenneonnetto-
muuksia tarkastelujaksolla  tapahtui  35.  

Vuosina  1996-1998  kaava-  ja yksityistieverkolla  tapahtui  18  poliisin tietoon 
 tul lutta  onnettomuutta. Kaava-  ja yksityistieverkolla  ei tapahtunut yhtään 

kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Loukkaantumiseen johtaneita 
liikenneonnettomuuksia tapahtui yleisen tieverkon ulkopuolella neljä.  

Tarkastelujakson  1996-1998  vuotuiset  onnettomuuskustannukset  ovat ajo- 
kustannusten  1995  mukaisilla  yksikköhinnoilla  laskettuna  7,2  Mmk. Tästä 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus  on 4,8  Mmk  (heva

-onnettomuuden  yksikköarvo  975 800  mk)  ja omaisuusvahinko -onnettomuu-
teen johtaneiden onnettomuuksien osuus  2,4  Mmk  (omaisuusvahinko-on-
nettomuuden  yksikköarvo  46 500  mk).  Koko tarkastelujakson yhteenlasketut 
onnettomuuskustannukset  olivat noin  21,4  Mmk.  
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Taulukko  5.  Liikenneonnettomuudet  tieluokuttain  Kuhmoisissa  
1994-1 998.  

Tieluokka 
_______________ 

Heva -onnettomuudet 
 kpl 	% 

Omaisuusvahinko-onn. 
kpl 	 %  

Valtatie  24 24 54 93 61  
Seututie  325 2 5 3 2  
Yhdystiet  14 32 42 27  
M uut*  4 9 14 9  
YHTEENSÄ  44 (100  %)  152 (100  %) 

* 	Kaava-ja  yksityistieverkolla  vuosina  1996-1 998  tapahtuneet 
onnettomuudet 

Kuhmoisten  alueen onnettomuuksista tapahtui  117 (60  %)  valtatiellä  24, 
 seututiellä  325  tapahtui viisi  (3  %), yhdysteillä  56 (29  %)  sekä kaava-  ja  yk-

sityisteillä  18 (9  %).  Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista  24 (54 
 %)  tapahtui valtatiellä  24,  muualla yleisellä tieverkolla tapahtui  16 (36  %)  ja 

 kaava-  ja  yksitylstieverkolla  neljä  (9  %) heva-onnettomuutta. 

Yleisen tieverkon yleisimmät onnettomuustyypit ovat eläinonnettomuudet  93 
(52  %  kaikista onnettomuuksista)  ja  yksittäisonnettomuudet  45 (25  %  onnet-
tomuuksista). Eläinonnettomuuksista  62  oli hirvionnettomuuksia. Kevytlii-
kenteen onnettomuuksia tapahtui yleisellä tieverkolla viisi  (3  %).  Alkoholilla 

 tai  huumeilla  oli osuutta  19(11  %)  onnettomuudessa. Yleisen tieverkon kaik-
ki onnettomuudet eri onnettomuusluokissa esitetään kuvassa  6  ja  heva

-onnettomuudet kuvassa  7.  

Muulla tieverkolla tapahtui  1996-1998  yhteensä  18  onnettomuutta, joista 
neljä johti loukkaantumiseen. Kevytliikenteen onnettomuuksia tapahtui 
muulla tieverkolla kolme  (17  %).  Alkoholilla  tai  huumeilla  oli osuutta viidessä 

 (28  %)  onnettomuudessa. 
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Kuva  6.  Yleisen tieverkon kaikki onnettomuudet eri onnettomuusluo
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Henkilöauton liikennevakuutuksesta korvatut onnettomuudet vuosina 
 1993-94.  

Kuhmoisissa vuosina  1 993-94  tapahtuneista henkilöauton liikennevakuutuk-
sesta korvatuista onnettomuuksista noin  53  %  oli Kuhmoisissa asuvien ai-
heuttamia. Vieraspaikkakuntalaisten suuri osuus onnettomuuksista johtuu 
paitsi Kuhmoisten läpi kulkevasta valtatiestä  24,  myös osaltaan kesäasuk-
kaiden suuresta määrästä. Kuhmoisten kuuden naapurikunnan asukkaiden 
aiheuttamien onnettomuuksien osuus  on vain 8  %.  Tämä osaltaan kertoo, 
ettei Kuhmoisiin juurikaan suuntaudu työmatka-  ja  asiointiliikennettä lähikun-
nista. 

Kuhmoislaisten  aiheuttamista  ja  henkilöauton liikennevakuutuksesta  korva
-tuista  onnettomuuksista  varsin  suuri osuus eli lähes  72  %  on  tapahtunut 

Kuhmoisissa. Tämä tukee osaltaan käsitystä siitä, että suurehkosta työpaik-
kaomavaraisuudesta  ja  pitkistä etäisyyksistä johtuen työmatka-  ja  asiointilii-
kenne  Kuhmoisista muihin kuntiin  on  melko vähäistä. 

Taulukko  6.  Kuhmoisissa tapahtuneet henkilöauton liikennevakuu-
tuksesta korvatut onnettomuudet vuosina  1993-94  

Aiheuttajan kotikunta  Onnettomuuksia %  
Kuhmoinen  48 52 
Helsinki 8 9 
Lahti 6 7  
Vantaa  6 7  
Muu  (<4  onn./kunta)  23 25  
Yhteensä  91 100  

Taulukko  7.  Kuhmoislaisten  aiheuttamat henkilöauton liikennevakuu-
tuksesta korvatut onnettomuudet vuosina  1993-94  

Tapahtumapaikkakunta  Onnettomuuksia %  
Kuhmoinen  48 72  
Muu  (<5  onn./kunta)  19 28  
Yhteensä  67 100  
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Onnettomuuksien kasautumiskohdat: 

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

 tai  kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tarkastelun pohjalta voidaan pitää onnettomuuksien  kasautumiskohtina:  

1. Vt:n  24  tieosaa  13,  välillä  Jokirinteentie  (pohjoinen liittymä)  - Pajulantie. 
Tieosuudella  on  tapahtunut yhteensä kolme onnettomuutta, joista kaksi 
johti loukkaantumiseen. Loukkaantumiseen johtaneet  onnettom  uudet oli-
vat  yksittäis-  ja  kääntymisonnettomuuksia.  Lisäksi  tieosuudella  tapahtui 
yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut  peuraonnettomuus.  

2. Vt:llä  24  tieosaa  15,  noin  620  metriä maantien  325  (Tampereentie) liitty
-män  jälkeen  n. 140  metrin matkalla  on  sattunut yhteensä kolme onnetto-

muutta, joista kaksi oli loukkaantumiseen johtanutta  yksittäisonnetto-
muutta.  Lisäksi  tieosuudella  tapahtui yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut 

 kohtaamisonnettomuus.  

3. Vt:n  24  tieosaa  18,  noin  830  metriä Vähä -Sääksjärventien liittymän  jäl-
keen.  Tieosuudella  on  tapahtunut yhteensä kuusi onnettomuutta, joista 
yksi loukkaantumiseen johtanut  hirvionnettomuus. Omaisuusvahinkoon 

 johtaneet onnettomuudet olivat  hirvionnettomuuksia  (3  kpl)  sekä peura- 
ja  yksittäisonnettomuus.  

4. Vt:n  24  tieosaa  19,  välillä  Hautavehmaantie - Saramäentie. Tieosuudella 
 on  tapahtunut yhteensä kolme onnettomuutta, joista yksi oli kuolemaan 

johtanut  risteämisonnettomuus. Tieosuudella  on  lisäksi sattunut yksi 
loukkaantumiseen johtanut  yksittäis-  ja  yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut 

 hirvionnettomuus.  

5. Mt:n  3254  (Korkeentie) tieosaa  2,  Jousmatkan  kohdalla  (n. 1900  metriä 
 Kuhmalanden  rajalta)  on  tapahtunut yhteensä kolme onnettomuutta, 

joista kaksi johti loukkaantumiseen. Loukkaantumiseen johtaneet onnet-
tomuudet olivat hirvi-  ja  yksittäisonnettomuuksia. Omaisuusvahinkoon 

 johtanut onnettomuus oli  peuraonnettomuus.  

6. Vt:n  24  tieosalla  15,  maantien  3282  (Orivedentie)  ja  paikallistien  16979 
 (Toritie)  liittymää.  Liittymäalueella  on  tapahtunut yhteensä neljä onnet-

tomuutta, joista yksi johti  oukkaantumiseen. Loukkaantum iseen  johtanut 
onnettomuus oli  risteämisonnettomuus. Omaisuusvahinkoon  johtaneet 
onnettomuudet olivat  risteämisonnettomuuksia  (2  kpl)  ja  yksi  käänty-
misonnettomuus.  

7. Vt:n  24  tieosalla  15,  maantien  3291  liittymää  (Länkipohjantie)  sekä  tie- 
osuutta välillä  vt:n  alikulku  - mt  3291  liittymä  (n. 390 m).  Tieosuudella  ta-
pahtui yhteensä seitsemän onnettomuutta, joista kolme johti loukkaantu-
miseen. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet olivat  risteäm  is-, 

 kääntymis-  ja  yksittäisonnettomuuksia. Omaisuusvahinkoon  johtaneet 
onnettomuudet olivat  yksittäisonnettomuuksia  (3  kpl)  ja  yksi  käänty-
misonnettomuus. 
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8.  Mt:n  3291  (Länkipohjantie) tieosaa  1,  välillä  Päijälänraitti - Velisjärventie. 
Tieosuudella  on  tapahtunut kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnetto-
muutta. Onnettomuudet olivat  kevyenilikenteen-  ja  risteäm isonnetto

-m  uuksia.  

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

Liikenneturvallisuuden ongelmakohteiden kartoittamiseksi suoritettiin tien-
käyttäjäkysely, joista selvitettiin 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 liikennemuotojen käyttäjiä. Kyselykaavakkeita lähetettiin yhteensä  272 

 ja  niitä palautettiin yhteensä  55.  Ongelmakohteita  esitettiin  67.  

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  1 Oa  ja  I  Ob  (s. 26-27)  ja  liitteessä  1.  Ky-
selyjen kannalta ongelmalliseksi  on  katsottu paikka, joka  on  mainittu kyse-
lytutkimuksessa vähintään kolme kertaa. 

Kyselyissä esille tulleiden ongelmakohteita olivat useimmiten seuraavat: 

Toritie  (pt 16979)  

'  Koko  tieosuus 	 [28  mainintaaj 

•  Seuraavat liittymät: 
• Kirkkotie 	 [  8  mainintaa] 
• Papinsaarentie 	 [  6  mainintaa] 
• Suutolandentie 	 [  4  mainintaa] 

' Matkahuollon  kohta 	 [  3  mainintaa] 

Valtatie  24  

• 	Seuraavat liittymät: 
• 	Länkipohjantie (mt  3291)  ja Toritie  (pt 16979) [17  mainintaa] 
• 	Orivedentie (mt  3282)  ja Toritie  (pt 16979) [14  mainintaa] 
• 	Nuutinrinteentie [  5  mainintaa] 
• 	Tampereentie (mt  325)  [  3  mainintaa] 
• 	Muurahaispolku [  3  mainintaa] 
• 	Ruolandentie  (pt 16981)  [  3  mainintaa] 

•  Välillä Padasjoen  raja  - Länkipohjantien (mt  3291)  liittymä 
 [14  mainintaa] 

• Alikulkutunnelit keskustaajaman  kohdalla 	[  7  mainintaa] 

Orivedentie (mt  3282)  

•  Terveyskeskuksen liittymä 	 [11  mainintaa] 
•  välillä Hahmojärvi - Längelmäen  raja 

	
[  6  mainintaa] 
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Länkipohjantie (mt  3291)  

välillä Nelostie  (Vt  24)  - Paaterintie 	[  8  mainintaa] 

Ruolandentie - Närväntie  (pt 16981)  

koko  tieosuus 	 [  8  mainintaa] 

Kokonniementie  

koko  tie 	 [  8  mainintaa] 

Velisjärventie 

Konnuntien  liittymä 	 [  7  mainintaa]  

Pa  pI nsaa rentie 

Myllykujan  liittymä 	 [  5  mainintaa] 

Nuutinrinteentie  

koko  tie 	 [  3  mainintaa]  

2.3  Haastattelutja maastokäynnit  

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

-sän  kihlakunnan poliisilaitos), Heimo Halkomäkeä (Kuhmoisten kunta) sekä 
Taisto Haittusta (Keski-Suomen tiepiiri). 

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

• Puutteeliset suojatiemaalaukset Toritiellä  (pt 16979)  (maalattiin kesällä 
 1999).  Lisäksi suojateiden havaittavuutta tulee parantaa. 

• Vt:n  24  korkeat ajonopeudet keskustaajaman kohdalla. Nopeusrajoituk
-sen  havaittavuutta  ehdotetaan parannettavaksi maalamalla nopeusrajoi-

tus  60 km/h  valtatien  24  ajorataan Toritien  (pt 16979)  tasoliittymien  mo-
lemmin puolin  (3  kpl:tta). 

•  Valtatien  24  ja  Tampereentien (mt  325)  liittymästä puuttuu valaistus sekä 
Tampereentieltä pysäytysviiva. Lisäksi nykyinen vt:n  B-tyypin suunnis-
tustaulu muutetaan  A-tyyppiseksi. 
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•  Kevyen liikenteen väylän puuttuminen valtatien  24  länsipuolella välillä 
Tampereentie (mt  325)  - Orivedentie (mt  3282).  

• Jokirinteentien  (pohjoinen liittymä)  ja  valtatien  24  liittymässä huonot nä-
kemät vasempaan Padasjoen suuntaan. 

• Muurahaispolun  ja  valtatien  24  liittymässä huonot näkemät. Lisäksi valta-
tien ylityskohta  on  turvaton. 

• Ruolandentien  (pt 16981)  ja  valtatien  24  liittymässä huonot näkemät va-
sempaan Kuhmoisten suuntaan 

•  Valtatien  24  alittavassa Askonniementien alikulussa  on  keväisin vettä. 

• Länkipohjantien (mt  3291)  ja  Velisjärventien  liittymässä oleva suojatie  on 
 tarpeeton (suojatien poisto). 

• Länkipohjantien (mt  3291)  koulukeskuksen kohdalla oleva suojatie  ja 
 Päijälänraitin  liittymässä (pohjoisempi liittymä) oleva liittymä  on  koettu 

turvattomiksi. Lisäksi Päijäläntien liittymässä olevalle suojatielle puuttuu 
kevyen liikenteen yhteys Päijäläntielle. 

• Tampereentiellä (mt  325)  puuttuvat  P-alueen ennakkomerkit. 

• Kevyen liikenteen väylän puute Kokonniementiellä. 

•  Valtatien  24,  Tampereentien (mt  325),  Korkeentien (mt  3254)  ja  Länki-
pohjantien (mt  3291)  suoja-alueilla tulisi tehdä tehostettuja vesakko-
raivauksia (hirvivaara-alueita). 

• Papinsaarentien  ja  Toritien  (pt 16979)  liittymässä huonot näkemät va-
sempaan museon suuntaan. 

• Velisjärven  ja  Konnuntien  liittymässä  on  huonot näkemät 

Haastatteluissa  ja  maastokäynneillä  esille tulleet ongelmakohteet esitetään 
kuvissa lOaja lOb  (S. 27-28) 

2.4  Nopeusvalvonta 

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

• Toritie  (pt 16979) 	 [19  mainintaaj 

• 	Vt24 	 [lOmainintaa] 

• Länkipohjantie (mt  3291) 	[8  mainintaa] 

• Orivedentie (mt  3282) 	[3  mainintaaj 
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3.  PARANNUSEHDOTUKSET 

Maastokäyntien  ja  haastattelujen yhteydessä määri-
tettiin  ongelmakohteiden parantamisehdotuksia. 
Maastotarkasteluihin  osallistuivat Taisto Halttunen 
(Keski-Suomen  tiepilri), Heimo Halkomäki (Kuhmois

-ten  kunta),  Sami  Peltonen  (Jämsän kihiakunnan  polii-
silaitos)  ja  Markku Uusitalo  (Tielaitos,  Konsultointi).  

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

 esitetty kuvissa  1 3a  ja  b (s. 35-36).  Lisäksi jokaisesta kohteesta tehtiin suun
-nittelukortti.  Esimerkki  suunnittelukortista  on  liitteessä  2. 

3.1  Toimenpideohjelman laadintaperiaate  

Yleisten teiden osalta  parannusehdotusten mukaisille toimenpiteille  laskettiin 
 henkilövahinko-onnettomuusvähenemät (heva-vähenemät). Laskennat  suo-

ritettiin  TARVA-ohjelmalla. 

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

• Toimenpideluokka  I tuottoaste  yli  15 % tai  yksittäisen toimenpiteen kus-
tannukset  alle  3 000  mk  

• Toimenpideluokka  Il tuottoaste  2-15 % tai  yksittäisen toimenpiteen kus-
tannukset  3 000 - 50 000  mk  

• Toimenpideluokka  Ill tuottoaste  alle  2 % tai  yksittäisen toimenpiteen 
kustannukset yli  50 000  mk  

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

Tuottoaste  on  laskettu  1.  vuoden  heva-onnettomuussäästöjen  ja  rakennus-
kustannusten  suhteena. Heva -onnettomuuden  kustannuksena  on  käytetty 

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

IA  Nopeusrajoitusten alentaminen  Kuhmoisten keskustaajaman  koh-
dalla 

Yleisellä tieverkolla Toritien  (pt 16979)  sekä Orivedentien nopeusrajoitus vä-
lillä valtatie  24  liittymä - Niemistöntie lasketaan  50 km > 40 km/h.  Lisäksi 
asuntoalueiden, joilla nykytilanteessa  on  voimassa nopeusrajoitus  50 km/h 

 lasketaan  40 km/h.  Uudet 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  Valtatie  24, Toritien (pt 16979)  tasoliittymät keskustaajaman  koh-
dalta  

Länkipohjantien (mt  3291)  liittymässä  on  sattunut tarkastelujakson  1994-
1998  aikana kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Lisäksi  On-
vedentien (mt 3282)  liittymässä  on  sattunut kaksi omaisuusvahinkoon johta-
nutta onnettomuutta. Tieosuuden ongelmaksi  on  koettu vaaralliset liittymät. 

Liittymien nopeusrajoituksen havaittavuutta  ehdotetaan parannettavaksi 
 maalaamalla  nopeusrajoitus 60 km/h  valtatien ajorataan sivutieliittymien  

molemmin puolin. 

3A Toritie (pt 16979)  

Toritiellä  on  tapahtunut tarkastelujakson aikana yhteensä seitsemän onnet-
tomuutta, joista yksi oli loukkaantumiseen johtanut kevyenliikenteen onnet-
tomuus. Toritien ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen turvattomat ylitys- 
kohdat. 

Toritien  kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan parannettavaksi maalaa-
maIla suojatiet Toritien ajorataan  ja  lisäämällä herätevarret suojatiemerkkei

-hin  (toteutettu kesällä  1999).  Lisäksi Toritie  19  kohdalla (pI  385)  oleva suoja- 
tie  ehdotetaan poistettavaksi. 
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Kuva  11  Toritien  (3A)  suojateiden havaittavuutta  ehdotetaan  paran-
nettavaksi  lisäämällä herätevarret suojatiemerkkeihin sekä 
maalaamalla suojatieraidat ajorataan.  

4A  Toritien  (pt 16979)  ja Papinsaarentien  liittymä 

Liittymässä  on  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät  Papinsaarentieltä  va-
sempaan museon suuntaan.  

Näkemien  parantamiseksi liittymässä tehdään  näkemäraivaus.  

5A  Valtatie  24,  Tampereentie (mt  325),  Korkeentie (mt  3254)  ja Länki-
pohjantie (mt  3291)  

Valtatiellä  24 on  sattunut  tarkastelujakson  aikana yhteensä  65 eläinonnetto-
muutta,  joista  47  hirvi-  ja  18 peuraonnettomuuksia. Tampereentiellä (mt 325) 
on  sattunut yhteensä kolme  eläinonnettomuutta, Korkeentiellä (mt  3254) 

 kandeksan  ja Länkipohjantiellä  kaksi  eläinonnettomuutta.  

Teiden suoja-alueilla ehdotetaan tehtäväksi  tehostettuja vesakkoraivauksia. 
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6A  Valtatien 24ja Muurahaispolun Iiittymä 

Liittymän ongeimiksi  on  koettu huonot näkemät. Lisäksi valtatien ylityskohta 
 on  koettu turvattomaksi kevyelle liikenteelle. 

Liittymään ehdotettu asennettavaksi  stop-merkki nykyisen kärkikolmion tilalle 
(toteutettu syksyllä  1999)  ja liittymän katkaisua  kaavan toteuttamisen yhtey-
dessä.  

7A  Valtatien  24,  Länkipohjantien (mt  3291)  ja  Toritien  (pt 16979) 
 liittymä 

Länkipohjantien  ja Toritien  liittymässä  on  sattunut kaksi loukkaantumiseen 
johtanutta onnettomuutta. Liittymä  on  koettu vaaralliseksi. 

Länkipohjantielle  ja Toritielle  valtatien  24  liittymään ehdotetaan rakennetta-
vaksi turvasaasekkeet.  

8A  Valtatien  24  ja  Jokirinteentien  liittymä 

Liittymäalueella  on  sattunut yksi omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus. 
Liittymän ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät vasemmalle Padasjoen 
suuntaan. 

Jokirinteentien  pohjoinen liittymä ehdotetaan katkaistavaksi, jolloin kulku 
valtatielle ohjattaisiin lähempänä Padasjoen rajaa olevan liittymän kautta. 
Liittymän tasausta ehdotetaan nostettavaksi  0,3 —0,4  metriä.  

9A  Velisjärventien  ja  Konnuntien iittymä 

Liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot näkemät Konnuntieltä Velisjärventielle 
tultaessa (rakennus), katuvalaistuksen puute  ja Velisjärventien ylinopeudet. 

Konnuntiellä Velisjärventien  liittymässä oleva kärkikotmio ehdotetaan  kor-
vattavaksi  stop-merkkillä. 

IOA Tampereentie (mt  325)  

Tampereentiellä  on  sattunut tarkastelujakson aikana yhteensä kuusi onnet-
tomuutta, joista yksi oli kuolemaan johtanut kohtaamisonnettomuus. Lisäksi 
tieosuudella  on  sattunut yksi loukkaantumiseen johtanut onnettomuus.  Tien 

 varrella olevalta  p-alueelta puuttuvat  p-alueen ennakkovaroitusmerkit. 

Tampereentielle  ehdotetaan asennettavaksi  p-alueen ennakkomerkit. 
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3.3 Toimenpideluokka  II 

I B  Valtatien  24  ja Tampereentien (mt  325)  liittymä 

Liittymässä  on  sattunut yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut onnettomuus.  Lut
-tymän ongelmiksi  on  koettu valaistuksen puuttuminen sekä  liittymän  heikko 

 havaittavuus  etenkin valtatieltä.  

Tampereentien ajorataan,  valtatien liittymään ehdotetaan  maalattavaksi py-
säytysviiva  ja  valtatien  24 B -tyypin  suunnistustaulut  vaihdetaan  A-tyypin 

 suunnistustauluiksi Tampereentien liittymän  molemmin puolin.  Liittymän  tur-
vallisuutta ehdotetaan  parannettavaksi liittymän valaisulla, väistötilan  raken-
tamisella sekä  kääntymiskaistan  rakentamisella  Kuhmoisten  suunnasta 

 Tampereentielle kääntyville.  

Kuva  12  Valtatien  24  ja Tampereentien (mt  325) liittymän  (IB)  angel- 
miksi  on  koettu valaistuksen puuttuminen sekä Viittymän 
heikko havaittavuus  

2B Länkipohjantie (mt  3291)  

Länkipohjantiellä  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana yhteensä kuusi onnet-
tomuutta, joista kaksi johti loukkaantumiseen.  Tien ongelmiksi on  koettu  tur

-vattomat kevyenliikenteen ylityskohdat,  kevyen liikenteen väylän puute sekä 
huono  talvikunnossapito. 

Velisjärventien  liittymässä olevaa  suojatietä  ehdotetaan poistettavaksi. Kou-
lukeskuksen liittymässä olevalle  suojatielle  ehdotetaan rakennettavaksi suo

-jatiesaareke  sekä kevyen liikenteen yhteys linja -autopysäkille.  Samoin  Päi-
jälänraitin  liittymässä olevalle  suojatielle  ehdotetaan rakennettavaksi suoja

-tiesaareke  sekä kevyen liikenteen yhteys  Päijälänraitille  (noin  15 m  kl - 
väylää).  
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3B  Valtatien  24,  Länkipohjantien (mt  3291)  ja  Toritien  (pt 16979) 
 liittymä 

Länkipohjantien  liittymässä  on  sattunut kaksi loukkaantumiseen johtanutta 
onnettomuutta. Liittymä  on  koettu  vaaraUiseksi.  

Liittymää ehdotetaan  parannettavaksi  kohteesta tehdyn  yleissuunnitelman 
tarkistuksen  mukaisesti rakentamalla  kiihdytyskaistat Länkipohjantieltä  valta- 
tielle  ja  Toritieltä valtatielle kääntyville.  

4B  Valtatien  24,  Orivedentien (mt  3282)  ja  Toritien  (pt 16979)  liittymä 

Orivedentien liittym  ässä  on  sattunut kaksi  omaisuusvahinkoon  johtanutta on-
nettomuutta. Liittymä  on  koettu vaaralliseksi. 

Liittymää ehdotetaan  porrastettavaksi  kohteesta tehdyn  yleissuunnitelman 
 mukaisesti  surtämällä Toritien  liittymä  Lukkarinkujan  kohdalle, jatkamalla 

 Karjukosken vesistösiltaa  ja  Suvantolan alikulkukäytävää,  rakentamalla 
 kääntymiskaistat Orivedentielle  ja  uudelle  paikallistielle kääntyville,  paranta

-maIla Orivedentien  liittymää sekä tekemällä kevyen liikenteen järjestelyjä se-
kä kaava-  ja  yksityistiejärjestelyjä.  

5B  Tampereentie (mt  325)  

Tampereentiellä  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana yhteensä kuusi onnet-
tomuutta, joista yksi oli kuolemaan johtanut  kohtaamisonnettomuus.  Lisäksi 

 tieosuudella  on  sattunut yksi loukkaantumiseen johtanut onnettomuus.  Tam
-pereentien  ongelmaksi  on  koettu valistuksen osittainen puuttuminen.  

Liittymän havaittavuutta  ehdotetaan  parannettavaksi  rakentamalla  Tampe-
reentielle  valaistus  200 m  matkalle  välille valtatien  24  liittymä  -  Tampereen- 
tien nykyinen valaistus.  

6B  Valtatie  24,  välillä Kissankulmantie - Orivedentie (mt  3282)  

Tieosuudella  on  sattunut yhteensä  16  onnettomuutta, joista viisi johti louk-
kaantumiseen.  Välin  ongelmiksi  on  koettu valtatien  ylinopeudet  sekä kevyen 
liikenteen väylän puute.  

Tieosuudelle  ehdotetaan rakennettavaksi kohteesta tehdyn  tarveselvityksen 
 mukaisesti kevyen liikenteen väylä välille  Vuorikontie - Orivedentie (mt 

 3282),  yksityistieliittymäjärjestelyjä  välille  Kissakulmantie - Vuorikontie  sekä 
valaistuksen rakentaminen välille  Tampereentie (mt  325)  liittymä  - Kuh

-moisten  taajama. Kohde  on  Keski-Suomen tiepiirin  toimenpideohjelmassa 
 vuodella  2002.  
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3.4  Toimenpideluokka  III 

IC  Valtatien  24,  Länkipohjantien (mt  3291)  ja  Toritien  (pt 16979) 
Ii  ittymä 

Länkipohjantien liittymassä  on  sattunut kaksi loukkaantumiseen johtanutta 
onnettomuutta. Liittymä  on  koettu vaaralliseksi. 

Liittymää ehdotetaan  parannettavaksi  kohteesta tehdyn  yleissuunnitelman 
tarkistuksen  mukaisesti rakentamalla  eritasoliittymä  ja pohjavesisuojaus,  ra-
kentamalla uudelleen  Länkipohjantien  ja Toritien linjaukset  sekä tekemällä 

 kevyenliikenteen  järjestelyjä sekä kaava-  ja yksityistiejärjestelyjä.  

2C  Valtatien 24ja Ruolandentien  (pt 16981)  liittymä 

Liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät  Kuhmoisten  suuntaan  Ruo-
landentieltä  tultaessa. 

Liittymä ehdotetaan  parannettavaksi  kohteesta tehdyn tiesuunnitelman mu-
kaisesti.  Ruolandentien  liittymä siirretään noin  650  metriä  Kuhmoisten  suun-
taan (uusi  tieyhteys  900 m),  rakennetaan  väistötila valtatielle  uuden  paikallis-
tieliittymän  kohdalle sekä  kääntymiskaista Kuhmoisten  suunnasta  paikallis

-tielle  kääntyville.  Valtatien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä vä-
lille  Muurahaispolun  liittymä  -  uusi paikallistien liittymä (väylän pituus noin  2 
km).  Lisäksi kohteessa suoritetaan  yksityistiejärjestelyjä  (uutta  yksityistietä 

 640 m)  sekä rakennetaan  1 ,7 km  valaistusta  liittymäalueelle.  Kohde  on  Kes-
ki-Suomen tiepiirin toiminta -ja taloussuunnitelman  vuoden  1999  hankkeena.  

3C  Valtatien  24,  Orivedentien (mt  3282)  ja  Toritien  (pt 16979)  liittymä 

Orivedentien  liittymässä  on  sattunut kaksi  omaisuusvahinkoon  johtanutta on-
nettomuutta. Liittymä  on  koettu vaaralliseksi. 

Kohteesta tehdyn  yleissuunnitelman tarkistuksen  mukaisesti liittymään eh-
dotetaan rakennettavaksi  eritasoliittymä  ja  tehtäväksi kevyen liikenteen jär-
jestelyjä sekä kaava-  ja yksityistiejärjestelyjä.  

4C  Kokonniementie 

Kokonniementien  ongelmaksi  on  koettu kevyen liikenteen väylän puute.  Tien 
 varrella sijaitsee asuntoalue sekä vanhainkoti. 

Kevyen liikenteen väylää ehdotetaan rakennettavaksi välille  Toritie  (pt 
16979)  - Päijännekoti  (väylän pituus noin  500 m).  



I  

kaava:  

2 3 4  5km  

Kuhmoisteri IikenneturvaIIisuussuunniteIma 	 35  

PARANNUSEHDOTUKSET  

Kuva  13 a 	Toimenpidekohteet  haja -asutusalueella  
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3.5  Kustannukset  

Parannustoimenpiteitä  on  suunnitelmassa esitetty yhteensä  20  kpl.  Niiden 
kokonaiskustannukset ovat noin  26,3  Mmk. 

Yleisten teiden parannustoimenpiteitä  on  esitetty  11  kpl  ja  kustannukset ovat 
noin  3,8  Mmk. Kuhmoisten kunnan parannustoimenpiteitä  on  esitetty  4  kpl  ja 

 kustannukset ovat noin  0,7  Mmk. Tielaitoksen  ja  kunnan yhteisiä  paran
-nustoimenpiteitä  on  esitetty yhteensä  5  kpl  ja  kustannukset ovat noin  21,8 

 Mmk. 

Toimenpideluokka  I  

Ensimmäiseen luokkaan ryhmitetyillä toimenpiteillä vähennetään noin 
 215 000  mk:n investoinneilla  0,17  henkilövahinko -onnettomuutta vuodessa. 

Tällöin ensimmäisen vuoden tuottoasteeksi saadaan  77  %. 

ToimppideIuokka  II  

Toisen luokan toimenpiteillä  5,5  Mmk:n investoinneilla vähennetään  0,19  
henkilövahinko -onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden tuottoaste  on 
3,4  %. 

Toimenpideluokka  III  

KoiiTnnen  luokan toimenpiteillä voidaan vähentää noin  20,6  Mmk inves-
toinneilla  034  henkilövahinko -onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuo-
den tuottoaste näillä toimenpiteillä  on 1,6  %.  

3.6  Toimenpiteiden vaikutukset  

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

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

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

Kuhmoisten  kuntaan esitettävät toimenpiteet, niiden alustavat kustannusar-
viot sekä henkilövahinko-onnettomuusvähenemät esitetään taulukoissa si-
vuilla  38  -  40  



KUHMOINEN  
TOIMENPIDELUOKKA  II 

	

Ensimmäisen vuoden  tuottoaste  2-15% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  3 000-50 000  mk  

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

väh.Iv  1 000  mk  tuottoaste T=Tiel 
K=Kta  

Vt  24  ja Tampereentien (mt  325)  liittymä  (Vt  24 to IS B-tyypin  suunnistustaulujen  vaihtaminen  0,032 260 12,0 T  
etaisyys  0) A-tyypin suunnistustauluiksi, 

pysäytysviivan  maalaaminen  mt:n 

alorataan  (to 10  etäisyys  7137),  välstötilan  
rakentaminen,  kääntymiskaistan  
rakentaminen  Kuhmoisten  suunnasta  
mt:lle kääntyville, liittymän valaisu  (to 14  

etäisyys  3600  -  to 15  etäisyys  200)  _________ _____________ _________________ __________  

2B  Länkipohjantie (mt  3291)  Suojatien  poistaminen  Velisjarventien  0,007 80 8,5 T  

liittymässä  (to 1  etäisyys  378),  suoja - 
tiesaarekkeen  rakentaminen  ja ki-yhteys  
(a -pysäkille  sekä  valaisin -pylvään siirto 
koulun  liittymäSSä  (to 1  etäisyys  698),  

suojatiesaarekkeen  rakentaminen  ja kl- 
yhteys  Päijälän-raitH(e  (n. 15 m  kl - 
väylää)  Päijälänraitin  liittymässä  (to 1  

etäisyys 955)  _________ ______________ _________________ ___________  

3B  Valtatien  24,  Länkipohjantien (mt  3291)  ja Toritien Liittymän  parantaminen  0,026 350 7,2 T  A(ustava yleissuunnitelma  

(pt 16979)  liittymä  (Vt  24  tieosa  16  etäisyys  0)  (kiihdytyskaistojen  rakentaminen)  _______ ___________ ______________ _________  

4B  Valtatien  24,Orivedentien (mt  3282)  ja Toritien  (pt  Toritien  (pt 16979)  liittymän  siirto,  0062 1 900 3,1 KIT  Alustava  yleissuunnitelma  

16979)  liittymä  (Vt  24  tieosa  15  etäisyys  3044)  siltojen rakentaminen,  kääntymiskais - 
tat  vt:)tä  vasemmalle  kääntyville 
Orivedentien  ja  uuden  pt:n liittymien  
kohdalle,  alikulun  rakentaminen,  kl- 
vaylän  rakentaminen,  Orivedentien 
liittymän  parantaminen, kaava-  ja 

___________________________________________________ 'ksityistieliittymäjärjestelyt ________ ____________ ______________ __________  
5B  Tampereentie (mt  325)  Valaistuksen rakentaminen 	00  metrin  0.002 0 2.4 T  Keski-Suomen tiepiirin  

matkalle  onnen 	t-  toimenpide -ohielmas-sa  
(to 10  etäisyys137 -6937(  __________  vuodelle  2002 

6B  Vt  24,  välillä  Kissankulmantie - Orivedentie (mt Yksityistiejärjestelyjä  (Vt  24to  14  etäi-  0,062 2 840 2,1 1  Keski-Suomen  tiepurin  

3282) )to 14  etäisyys  3300- to 15  etäisyys  3044)  syys  3300- to 15  etäisyys  1150),  kl-  toimenpide-ohjelmas-sa  

väylän rakentaminen  (vt24tol5etäi-  vuodelle  2002  

syys  1150-to IS  etäisyys  3044).  valaistuksen 
rakentaminen  (Vt  24 to 15  etäisyys  200-2125)  __________ ____________________________  
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Kohde Toimenpide  Heva. Kustann.  1.  vuoden  Toteut. HUOM 

vah  /v 1 000  mk  tuottoaste TTiel 
K=Kta  

1X  Nopeusrajoitusten alentaminen  0038* 15 247,2  T/K  

Vt  24,  Toritien tasoliittymät keskustaajaman Nopeusrajoituksen  maalaaminen  vt:n  0,023 10 224,4 T  

kohdalla  (to 15  etäisyys  3044, to 15  etäisyys  4230  ja  to 16 alorataan sivutieliittymien  molemmin 
etäisyys  0)  puolin  __________ __________________________  

3A  Toritie  (pt 16979)  Suojateiden  maalaaminen sekä  0,027 12 219,6 T  Suojateiden maalaminen  

(toi etäisyys  0-2002) suojatiemerkkeihin herätevarret  toteutettu  kesälla  1999  

(yhteensä  18  suojatietä)  ja Toritie  19  
kohdalla olevan  suojatien  poisto  (to I  

etäisyys  385) 

4A  Toritie  (pt 16979)  ja Papinsaarentien  liittymä  Näkemäraivaus  vasempaan museon  0,002 2 97,6 K 

(pt 16979 to 1  etäisyys  1220)  suuntaan  ___________________________ 

Th  Valtatie  24,  Tampereentie (mt  325),  Korkeentie (mt  Tehostettu  vesakointi  teiden suoja-  0,04 78 50,0 T 

3254)  ja Länkipohjantie (mt  3291)  alueilla (yhteensä  n.  78km)  

Vt  24  ja Muurahaispolun  liittymä  Stop-  merkki  Muurahaispolulle  valtatien  0,001 5 48,8 K Stop-merkki vaihdettu  

(Vt  24(0 16  etäisyys  700)  liittymään,  liittyrnäri katkaisu  kaavan syksyllä  1999  

toteuttamisen yhteydessä  _______ ___________ ______________ _________  

7A  Valtatien  24,  Länkipohjantien (mt  3291)  ja Toritien Turvasaarekkeiden  rakentaminen  0,035 80 42,7 T 

(pt 16979)  liittymä  (st  24  tieosa 16  etäisyys  0) Länkipohjantielle )mt  3291  toi etäisyys  0) (5 

Toritielle  )pt 16979(0 1  etäisyys  2002(  vt:n  24  
liittymien  kohdalle  

8A  Vt  24  ja Jokirinteentien  liittymä  Jokirinteentien  pohjoisen  liittymän  0003 10 29,3 TI 

(vi 24(0 13  etäisyys  15001 katkaisu,  kulku  valtatielle  lähempänä  yksityls - 

Padasjoen rajaa olevan  liittymän  kautta,  tiekunta 

liittymän tasauksen  nosto  

Velisjärventien  ja Konnuntien  liittymä  Stop-  merkki  Konnuntielle Velisjärven  1 K  

(koulukeskuksen liittymä) tien  liittymaän _______ ___________ _____________ _________  

1 OA  Tampereentie (mt  325) P-alueen  ennakkomerkit  ((olo  etäi  2 T  

syys 140) _____________ _________________ ___________  
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Ensimmäisen vuoden  tuottoaste>  15  %  tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  <  3 000  mk 

YHTEENSÄ 	 0,169 	215 	76,7 	J 
*  

Laskettu ainoastaan yleisen tieverkon  onnettomuusvähenemä  (kustannukset kuitenkin  koko tieverkolla) 	 (0  
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TOIMENPIDELUOKKA  Ill 
	

Ensimmäisen vuoden tuottoaste <  2  %  tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset >  50 000  mk  

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

väh/v  1 000  mk tuottoaste T=Tie( 

K=Kta  
1C  Valtatien  24,  Länkipohjantien (mt 3291)ja Toritien Eritasoliittymän  rakentaminen, pohja-  0156 7850 1,9  TIK  Alustava  

(pt 16979)  liittymä  (Vt  24  tieosa  16  etäisyys  0)  vesisuojaus, mt:n  ja  pt:n rakentami- yleissuunnitelma 
nen, ki -järjestelyt, tiejärjestelyt  

Vt  24  ja  Ruolabdentien  (pt 16981)  liittymä  (st  24 to 17  Paika(listien liittymän  siirto,  kl-  väylä  0049 3 220 1,5  T/K  Keski-Suomen tiepilrin 
etäsyys  0) V 	lille  Muurahaispolun  liittymä-uusi pt;n toimenpideohjelmassa 

littymä  (Vt  24  ticosa  16  etäisyys  700.2700),  vuodelle  1999  
väistOtila/kääntymiskaista Kuhmoisten  
suunnasta pt.lIe kääntyville  (st  24  tieosa  16  

etäisyys  2700),  yksityistiejärjestelyjä,  
valaistus vt:lle  (vt  24  tieosa  16  etãisyys  1254- 
2954) 

3C  Valtatien 24,Orivedentien (mt  3282)  ja  Toritien  (pt  Eritasoliittymän  rakentaminen,  kl-  0,132 8 850 1,5  T/K  Alustava  
16979)  liittymä  (st  24  tieosa  15  etäisyys  30441  järjestelyt, kaava-  ja  yksityistieliittymä- yleissuunnitelma  

järjestelyt  

4C  Kokonniementie  Kl-väylän rakentaminen välille Toritie -  700 K  
Päijännekoti  (väylän pituus  n. 0,5 km) 

YHTEENSA 	 0,337 	20 620 	1,6  
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4.  LIIKENNEKASVATUS-  JA  TIEDOTUSSUUNNITELMA 

 4.1  Määritetmät  ja  tavoitteet  

Liikennekasvatus  kuuluu liikenteen sisäisiin turvalli-
suustoimiin  ja  on  yksi liikenneturvallisuustyön  osa-alu- 	, 
eista.  Yleisen määritelmän mukaan liikenekasvatus  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  IlL  
myös itse toimia ongelmien ratkaisijana. Liikenneympä- 
ristön  puutteita voi jokainen korvata omalla toiminnallaan. Liikennekasvatuk

-sen  tavoitteena  on liikenneympäristön  turvallisuuden  ja  viihtyisyyden paran-
taminen lisäämällä tienkäyttäjien vastuuntuntoa. Liikennekasvatus  on  osa 

 tapakasvatusta:  hyviin 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 erityisplirteet  on  huomioitava 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. Lilkennekasvatuksen
-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  m  itattavia 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 

 ku  nn lo  ittam  isel  le.  

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 
Kuhmoisissa, kuten ei yleensä muissakaan kunnissa, teknisen toimen tehtä-
viin kuuluvaksi. Varsinaista liikenneturvallisuustyön vastuuhenkilöä ei ole 
nimetty, mutta vastuu fyysisen liikenneympäristön tilasta  ja  siten myös lii-
kenneturvallisuudesta liittyy kuitenkin merkittävänä osana  koko  toimialan 
työhön maankäytön, liikenteen  ja  ympäristön suunnittelun sekä raken-
tamisen  ja  kunnossapidon  kautta. 

Kaavoja  ja  suunnitelmia laadittaessa asukkaisiin  ja  eri tahoihin ollaan yhtey-
dessä lähinnä  vain  silloin, kun  on  tarvetta varata  ja  lunastaa uusia alueita. 
Uusia kaavateitä ei tänä päivänä juurikaan rakenneta vaan lähinnä paran-
netaan entisiä. Koska tarvittavat alueet  on  näin  ollen jo  suurimmaksi osaksi 
lunastettu,  jää  yhteydenpito asukkaislin vähäiseksi. Suunnitelmien osalta  se 

 rajoittuu nähtävillä pitämiseen kunnanvirastossa  ja  ilmoittamiseen paikallis
-lehdessä. 

Teknisellä toimialalla ei ole järjestetty erillistä täydennyskoulutusta liikenne-
turvallisuusasioista. Liikenneturvallisuuteen liittyvää materiaalia ei toirnialalla 
aktiivisesti hankita. Koulutusmandollisuuksista kaivattaisiin enemmän tietoa. 
Toimialan resurssit lisätä liikenneturvallisuuteen liittyvää työtä ovat nykyisel-
lään  varsin  heikot  ja  huononevat  edelleen. Lähinnä puutteellisten resurssien 
vuoksi teknisessä toimessa toivotaan, että liikenneturvallisuuteen liittyvän 
materiaalin laatijat  ja  koulutusta tarjoavat olisivat aktiivisemmin yhteydessä 
kuntaan. 

Yhteistyötä liikenneturvallisuusasioissa muiden toimialojen  tai  tahojen välillä 
ei juurikaan ole. Kunnassa ei myöskään ole omaa onnettomuusrekisteriä, 
jonka ylläpitoa pidetään poliisin rekisteröinnin vuoksi turhana. 

Kevyen liikenteen väylistä ei aiemmin ole ollut olemassa karttaa, mutta sitä 
ollaan parhaillaan laatimassa liikenneturvallisuussuunnitelmaan osana. 
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4.2.2  Sivistystoimi  

Koko  toimialan yhteistä liikenneturvallisuustyön vastuuhenkilöä ei ole nimet-
ty. Kouluissa liikenneturvallisuustyöstä  ja  lilkennekasvatuksesta  vastuu kuu-
luu rehtoreille. Sivistystoimessa työskentelevät eivät saa liikenneturvallisuu

-teen  liittyvää systemaattista koulutusta. Koulutusmandollisuuksista  ja  liiken-
neturvallisuuteen  liittyvästä materiaalista ei sivistystoimessa koeta saatavan 
riittävästi tietoa. 

Peruskouluissa  ja  lukioissa liikennekasvatus  liittyy läpäisyperiaatteella yh-
teiskuntaoppiin  ja sen  lakiosuuteen.  Koulujen liikennekasvatus alkaa koulu- 
tien turvallisen kulkemisen opastamisesta. Liikennekasvatus seuraa oppilai-
den kehitystä tukeutuen  koko  ajan oppilaiden omaan kokemuspiiriin, kuten 
koulu-  ja  harrastematkat  sekä  kodin ja  koulun liikenneympäristö. Nuorimpien 
oppilaiden saamassa opetuksessa pääpaino  on jalankulkuun  ja  polkupyö-
räilyyn  liittyvissä kysymyksissä. Kandeksannella luokalla oppilaiden saavut-
taessa mopon kuljettamiseen olkeuttavan iän opetuksen painopiste muuttuu. 
Poliisi vierailee kouluissa säännöllisesti noin kerran vuodessa. 

Kulttuuri-, nuoriso  ja  liikuntatoimessa  ei ole kunnan toimesta tehty liikenne- 
kasvatustyötä. Paikallinen kotiseutuyhdistys  on  järjestänyt "Onnikka-  ja tak

-sipäivän",  jonka teemoihin myös liikenneturvallisuus  on  kuulunut. 

Resurssien niukkuudesta huolimatta sivistystoimessa suhtaudutaan myön-
teisesti  koko  kunnan yhteisen liikenneturvallisuustyön tehostamiseen  ja 

 vastuiden selkiyttämiseen.  

4.2.3  Sosiaalitoimi 

Sosiaalitoimessa liikennekasvatus-  ja  tiedotus ei ole systemaattista toimintaa 
eikä vastuuhenkilöä ole nimetty. Päivähoidossa liikenteessä käyttäytymisen 
opetus  ja  ohjaus kuuluvat kuitenkin normaaliin toimintaan lähes päivittäin. 
Hoitopaikan ulkopuolella liikuttaessa hoitajat opastavat lapsia liikkumaan oi-
kein  ja  turvallisesti  ja  kertovat liikenteen vaaroista konkreettisissa tilanteissa. 
Lapset opetetaan myös tuntemaan heidän kannaltaan tärkeitä Ilikennemerk-
kejä. 

Päiväkodissa annettavassa esikouluopetuksessa käsitellään liikenteeseen 
liittyviä asioita  ja  peruskouluun siirtyvien  lasten  kanssa käydään tuleva kou-
lureitti läpi  ja  opastetaan heitä turvalliseen liikkumiseen koulumatkalla. 

Poliisi vierailee, joskaan ei säännöllisesti, päiväkodeissa opettamassa tur-
vallista liikkumista  ja  käyttäytymistä. Poliisin opetuksen painopiste  on  luon-
nollisesti kevyen liikenteen  ja  leikkipaikkojen  turvallisuudessa. Esikoulussa  ja 

 vanhempainilloissa  poliisin vierailut ovat olleet säännöllisempiä. 

Vanhusten  ja  vammaisten kanssa työskentelevät antavat tarvittaessa  liken-
nevalistusta,  mutta erityisiä tilaisuuksia  tai  kampanjoita ei ole järjestetty. Ak-
tiivisten vanhusten yhdistyksessä "torstaituvassa"  on  käsitelty liikenneturval-
lisuuteen liittyviä teemoja. 

Teknisen toimen tapaan myös sosiaalitoimessa koetaan liikenneturvallisuu
-teen  liittyvän materiaalin hankkiminen ongelmalliseksi. 
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4.2.4  Terveystoimi  

Kuhmoinen kuuluu yhdessä Jämsän  ja  Jämsänkosken  kanssa Jämsän seu-
dun terveydenhuollon kuntayhtymään, joten näissä kunnissa terveystoimen 
piirissä tehtävä Ilikennekasvatus-  ja  tiedotustyö  on  hyvin samankaltaista, 

Kuhmoisten terveystoimessa,  kuten muillakaan toimialoilla ei ole nimetty 
erityistä liikennekasvatuksen  ja  -tiedotuksen vastuuhenkilöä. Liikenneturval-
lisuusasiat eivät myöskään ole olleet henkilökunnan koulutuksessa päätee-
moina. Liikennekasvatus liittyy kuitenkin kiinteästi terveystoimen tehtäviin 
neuvolatoiminnan sekä koulu-  ja  työterveyden  hoidon kautta. 

Lastenneuvolassa liikennekasvatus  on  pääasiassa henkilökohtaista ohjausta 
 ja  opetusta. Vanhemmille kerrotaan heti aluksi vauvan  ja  lapsen turvallisesta 

kuijettamisesta autossa. Yhteistyössä Mannerheimin lastensuojelulilton 
kanssa  on  järjestetty turvakaukaloiden vuokraus. Liikenneturvallisuuteen 
liittyviä asioita käsitelty vanhempainilloissa  ja  yhteistoimintaa  on  ollut esi-
merkiksi päivähoidon, Liikenneturvan  ja  poliisin kanssa.  Lasten  5-
vuotistarkastuksessa  neuvolassa kysellään liikkumisesta  ja  6-  vuotistarkas-
tuksessa  jaetaan Liikenneturvan "Kulkunen" -lehti. Lastenneuvolassa ko-
rostetaan vanhempien esimerkkinä toimimisen merkitystä  ja  pidetään hen-
kilökohtaisesti tapahtuvaa ohjausta vanhempainiltoja yms. tapahtumia sel-
västi tehokkaampana menetelmänä. 

Neuvolatoiminta tavoittaa myös iäkkäämmät kuntalaiset. Terveyskeskukses-
sa  65  vuotta täyttäneille  ja  kotikäynneillä  80  vuotta täyttäneille tehtävissä 
tarkastuksissa kysellään liikkumisesta, selvitetään liikkumista rajoittavia te-
kijöitä  ja  käydään kulkureitit läpi. Tarvittaessa myös lainataan liikkumista 
helpottavia apuvälineitä  tai  opastetaan niiden hankinnassa. Osallistumispro-
sentti tarkastuksissa  on  ollut noin  90  %. 

Terveystoimessa  ei erikseen tilastoida liikenneonnettomuuksia. Potilasker-
tomukseen kirjataan potilaan saamat vammat, mutta tietojen poiminta liiken-
neturvallisuustyön tarpeisiin ei nykyisin ole mandollista. Loppuvuodesta 

 1999  käyttöön otettava atk-järjestelmä mandollistaisi myös liikenneonnetto-
muuksien tilastoinnin. 

Työterveydenhuollossa liikennekasvatus  ja  valistustyö ei ole järjestelmällistä, 
mutta esimerkiksi työmatkatapaturman sattuessa ongelmista keskustellaan. 
Kouluterveydenhoitajat osallistuvat oppilashuoltotyöryhmään, jonka käsitte-
lemiin teemoihin myös liikenneturvallisuus kuuluu. 

Terveystoimessa  koetaan, että liikennekasvatus-  ja  valistustyöhön  tarvitta-
vaa materiaalia  on  ollut riittävän hyvin saatavilla. Materiaali hankitaan yleen-
sä Liikenneturvalta Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän keskus- 
varaston kautta. 
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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 
 haastattelematla  poliisia  ja  seuraamalla  liikennerikkomusten  määrästä kerto-

via tilastoja sekä  turvavarusteiden  käytöstä tehtäviä selvityksiä.  

Liikennekasvatus  ja  -tiedotustyötä  koordinoimaan kuntaan tulee perustaa  lii-
kenneturvallisuusryhmä,  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  toimialat nimeävät yhdyshenkilönsä,  jot-

ka osallistuvat ryhmän toimintaan  ja  vastaavat  liikenneturvallisuustyöstä 
 omilla tahoillaan.  

Kuva  15.  Liikennekasvatus-  ja tiedotustyön  organisaatio kunnassa. 
Joku yhdyshenkilöistä valitaan Iiikenneturvallisuusryhmän 
toimintaa johtavaksi vastuu henkilöksi. 
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Liikenneturvallisuusryhmän  tulee vuosittain laatia  liikenneturvallisuusohjel
-ma,  jossa sovitaan  toimialakohtaisesti liikenneturvallisuustyön avainalueista 

 ja  eri  toimialojen rooteista  liikenneturvallisuustyössä. Ryhmän tulee  rapor
-taida työstään kunnan päättäjille.  

Liikenneturvallisuusryhmän  työskentelyyn osallistuvan  yhdyshenkilön  joh-
dolla laaditaan jokaiselta  toimialatla  vuosittain  tiikenneturvallisuustyön  toi

-mintasuunnitelma,  johon liittyen myös sovitaan  Uikenneturvallisuustyön  si
-sältyttämisestä  normaaliin työhön  aikatauluineen  ja  vastuuhenkilöineen. 

Toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat  tarkistetaan  liikenneturvallisuusryh-
mässä  ja  ne liitetään osaksi kunkin toimialan vuosittaisia  kokonaistoirninta

-suunnitelmia.  

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

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

lee käyttää tarvittaessa apunaan myös  tiikennealan  asiantuntijoita.  

Liikenneturvallisuusryhmän  tehtäviä ovat:  

•  laatia kunnan vuosittainen  liikenneturvallisuusohjelma 
•  luoda toimiva  tiedotusjärjestelmä 
•  huolehtia yhteistyöstä eri  toimialojen  ja  järjestöjen kanssa  
• liikenneturvaltisuusaineiston  hankinnan  ja  jakelun  järjestäminen 

 •  seurata  koulutustarjontaa  ja  tiedottaa siitä  
•  huolehtia  liikenneturvallisuustyön  tavoitteiden toteutumisen arvioinnista 

 ja  seurannasta 

Kunta 	 _________  
I (uraaja\ 

araa 
koonj,noi yhLantyÖa 

koordrnoi yhtes(yÖt 	 IBpOitO4 	 (oLnhlalojen sIiIIa 
to,m,aken jijj 	 tarkisiaa  
laatu u,keaaejcas8tus- 	kema  ja  jakaa lukennejur 	seuma  ja 	 lilkennekasuetus- 
Ojliejman 	 ejItsuusaine,stoa 	 afac,  

seuraa koulutustacjoiltaa 
yhteys ttetusliflSiifl 

huolehtii liikennekase(isityst 	 hietlentit  tik 	S'øtttyCiSt  

omaa to,m,alan Itaminnassa 	 oman loetsajan tcm,nnaSsa 

laatu toimialakohtaisen to4mInLa- ____ 	 laatu loenualakohtaisen toiminta- 

suunnitelman 	 Suunnitelman 

toimittauat jujkenneti.r,etlisuusainelstoa 
jauiesua't koujutusta 	 1:  
OsaillatInat KOOflf101fltuIn 	 :. 

omaksinuat liikenneturvallisen kayttäytyrrssen  mallit  

Kuva  16.  Liikennekasvatusprosessi. 
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4.32  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  pHttaamattomia  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 kuljettami-
seensa tarvittavat asianmukaiset varusteet, joita lapsen kasvun myötä uu-
distetaan vaatimusten mukaisiksi. Tietoa lapsen turvallisesta kuljettamisesta 

 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 huomioitava 

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-
kaisi ksi.  

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 Iiikenneturvallisuusryhmän 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 erityisplirteet  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
-ha.  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  hiikennekasvatuksessa  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  vanhempainihloissa  tulee keskustella 

 lasten  hiikenneturvalhisuudesta.  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  hiikennekasvatuksessa.  

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

kouluilla  on  verkkoyhteydet,  voidaan esimerkiksi internetin avulla rikastuttaa 
hiikennekasvatusmenetelmiä. Perinteiset hiikennekilpailut voitaisiin herättää 
uudelleen henkiin toteuttamalla ne tietoverkon avulla eri koulujen vähisinä 
haastekilpailuina. 

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

 joissa hiikenneturvallisuusasioita käsitellään. 

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

 nuorille suunnattuja hiikennetapahtumia. Näissä tulisi nostaa esille sellaisia 
teemoja, joista lapset  ja  nuoret itse ovat kiinnostuneita. 
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43.3.3  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  perhepäivähoitoon  on  hankittava liikenneaiheisia piirustus-, 
väritys-  ja  askartelutehtäviä  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  kuljettamiseen liittyviä asioita voidaan käsitellä vanhem-
painilloissa. Vanhemmat voivat myös osallistua päiväkodeissa järjestettävien 
liikenneaiheisten tapahtumien järjestelyihin. Päivähoitohenkilöstön  ja lasten 

 vanhempien tulisi päivittäisten tapaamisten yhteydessä säännöllisesti kes-
kustella  lasten  liikenneturvallisuudesta. 

Poliisin vierailut pälväkodeissa 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 myös 
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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4.3.3.4 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 pystyisivät ylläpitämään turvavälineiden vuok-
raustoimintaa. Varusteiden hinta kun saattaa joissain perheissä muodostaa 
kynnyksen niiden hankkimse!le. Synnytyssairaalassa hoitohenkilökunnan 
tulisi muistuttaa vanhempia vastasyntyneen kuljettamiseen 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-
katapaturmiin 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.  

4.3.4  Järjestöt  ja  asukasyhdistykset  

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  vUhtyisyyden  parantaminen, josta lilkenneympäristön laatu 

 ja  liikkumisen turvallisuus muodostaa merkittävän osan. 
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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 
• liikenneiltojen  ja  teemapälvien  järjestäminen 
•  kampanjoiden  ja  tapahtumien järjestäminen 
•  toiminnasta tiedottaminen  

4.3.5  Tiedottaminen 

Tiedotustoiminnan tehostamiseksi  ja  käytännön yhtenäistämiseksi  on  liiken-
neturvallisuusryhmässä  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  
• koulutustilaisuudet  ja  -mandollisuudet 
• liikenneturvallisuuteen  liittyvän tiedon  ja  materiaalin saatavuus 
• tiedotus-  ja  keskustelutilaisuudet 
•  tapahtumat  ja  näyttelyt 

Liikenneturvallisuuteen  liittyvän materiaalin hankinnasta  ja  jakamisesta tulee 
myös yhteisesti sopia liikenneturvallisuusryhmässä. 

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

Kuhmoisten  läpi kulkee valtatie  24,  jonka liikennemäärä valtatien molemmille 
puolille jakautuvan keskustaajaman kohdalla  on  noin  3200  ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Kuhmoisten yleisten teiden liikenneonnettomuuksista yli  65  pro-
senttia  on  tapahtunut valtatiellä  24.  Vaikka valtatien ylittäminen  tai  siihen 
liittyminen koetaan Kuhmoisissa ongelmalliseksi, ei valtatiellä keskustaaja

-man  kohdalla ole varsinaisia onnettomuuskasautumia. Valtatien suuri  on
-nettomuusmäärä johtuukin  lähinnä lukuisista eläinonnettomuuksista, joiden 

osuus Kuhmoisten yleisen tieverkon onnettomuuksista  on  peräti yli  50  pro-
senttia. Eläinonnettomuuksien suhteellinen osuus  on  Kuhmoisten  yleisillä 
teillä noin  2,5-kertaa suurempi kuin Keski-Suomen maakunnassa keskimää-
ri  n.  

Koska välimatkat seuraaviin valtatien varressa sijaitseviin kuntakeskuksiln 
ovat suurehkot, läpikulkuliikenteestä  osa  poikkeaa Kuhmoisten keskustaa - 
jamassa.  Tämä tarkoittaa sitä, että Kuhmoisissa liikkuu usein sellaisia  vie

-raspaikkakuntalaisia  autoilijoita, jotka eivät välttämättä  tunne  paikallisia lii-
kenneolosuhteita  tai  paikallisten asukkaiden keskuudessa vakiintuneita tiet-
tyihin liikennetilanteisiin  tai  paikkoihin liittyviä käyttäytymismalleja  ja  toimin-
tatapoja. Kuhmoislaisten tulee tiedostaa vieraspaikkakuntalaisten mandolli-
sen poikkeavan liikennekäyttäytymisen muodostama riski kotikuntansa lii-
kenteessä. 

Kuhmoisten  kaava-  ja  yksityisteillä  onnettomuuksia sattuu kuitenkin suhteel-
lisen vähän. Asukaslukuun suhteutettuna onnettomuusmäärä  on  selvästi 
pienempi kuin esimerkiksi Jämsässä, Jämsänkoskella  tai  Korpilandella.  

Asukkaiden ikäjakautuman perusteella iäkkäät muodostavat Kuhmoisissa 
tärkeän Ilikennekasvatus-  ja  valistustyön  kohderyhmän. Yli  64-vuotiaiden  jo 

 nyt noin  25  prosentin osuus väestöstä jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudes-
sa. 
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5.  SEURANTA 

Kunnan  liikenneturvallisuusryhmän  tärkeänä tehtävänä 
 on  seurata liikenneturvallisuuden tilan kehittymistä. Seu-

rannan tulee koskea sekä  tiikenneympäristön  että  lii-
kenneturvallisuusasenteiden  tilaa.  

Liikenneympäristön  seurannan tulee olla tiivistä, jolloin 
 ongeimalliseksi muodostumassa  olevat kohteet voidaan 

havaita riittävän aikaisessa vaiheessa.  Parannustoimenpiteet  voidaan tehdä 
 jo  ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. Ongelmallisia kohteita voidaan mää-

rittää muunmuassa  onnettomuusrekisterin  avulla.  Tielaitos  rekisteröi poliisin 
tietoon tulevat yleisillä teillä sattuneet liikenneonnettomuudet  tierekisteriin. 
Kuhmoisiin kehitettävän onnettomuusrekisterin  avulla saadaan kaikki onnet-
tomuudet rekisteröityä  tie- tai  katuosoitteen  mukaan, joten seuranta saadaan 
nykyistä  kattavammaksi  ja ajantasaisemmaksi.  Poliisi  ja tiepiiri  ovat luontevia 
yhteistyökumppaneita  liikenneympäristön  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  tiikennekäyttäytymisen  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.  Lilkennetur-

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 Kuh
-moisten  kunnan  ja  Keski-Suomen tieplirin yhteistyönä. Tiepiirissä seuran-

nasta huolehtii liikenneturvallisuusinsinööri  ja  kunnassa Kuhmoisten kuntaan 
perustetava liikenneturvallisuusryhmä, johon kuuluvat kunnan hallinnon eri 
toimialojen edustajat. Kunnan ylimmistä toimielimistä nimetään vuoden  2000 

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

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

 koolle  kutsujana  toimii kunnan liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja. 



KUHMOINEN 
Yleiset tiet 	

Au=autoilijana, Py=pyöräilijänä 	 T=työ 
Ja=jalankulkijana, La=lapseria 	 Kkoulu 
Va=vanhuksena, Li=liikuntarajoitleisena 

ri  Osoite  Huom  Mainin- Ongelma Kenen  Ky- 

Tio 	Tieosa 	Etäisyys  natlkpl  kannalta  sely  

16979 1  Toritie  28  Suo  jateitä  liikaa  ja  ne sijaitsevat väärissä paikoissa  (ent.  S-  Ja, Py,  Au, T  
Marketin edessä),  tie  liian kapea, kauppaliikkeiden  lHttymätja  La,  Va,  Li  
piha-alueet liian ahtaat  (viheralueita  pienemmiksi), ajoneuvojen 
suuri nopeus  (parannuksena esim. korotetut suojatiet),  osittain 
huono  päällysle, reunakivet  liian korkeita (ei pääse  rattaiden  tai  
pyöräkelkan  kanssa)  

2 24 16 0  Nelostie, mt 3291(Länkipohjantie)/  17  Vaarallinen liittymä,  onnettomuusalttius,  ei  ryhmittymiskaistoja  Au T 

pt 16779  (Tontie)  liittymä  kääntyville  autoille  

3 24 15 3044  Nelostie, mt  3282  (Orivedentie)  I 14  Ryhmittymiskaistat kääntyville  autoille puuttuvat osittain,  Au I 

pt 16979  (Toritie)  liittymä vaarallinen liittymä, huono näkyvyys etelään,  bussipysäkkieri 
sijoittelu  

4 24 13-16  Nelostie  14  KI -väylän puuttuminen (varsinkin tien länsi-puolella),  Py,  Ja,  La I  
ajoneuvojen ylinopeus, kapea  piennar  

5 3282 1 280  Orivedentie,  terveyskeskuksen  liittyrnä  11  Vaarallinen liittymä. Jyrkkä nousu terveyskeskuksen  pihasla  Au,  Ja, Fy,  T  
mt:lle,  huono näkyvyys  mutkan ja lumivallien  vuoksi, linja-  La,  Va 
autopysäkkien  sijainti  

6 3291 1-2  Lankipohjanhle  8  Ei  kI-väylää,  pientareilla  huono päällyste  ja  kehno  talvihoito, Py  T  
tien  ylittaminen  vaarallista, talvella liian vähän valaistusta  

7 16979 1 1 277  Toritie, Kirkkotien liiltymä  8 Tien  ylitys hankalaa, liian kapea  tie,  kulmassa  iso painauma,  Py,  Au I  
johon kasaantuu vettä  

8 24 15  Nelostie, alikulkutunnelit  taajaman kohdalla  7  Vaarallinen alikulku, keväisin  liukasta,  talvisin huono  Ja, Py  I  
lumenauraus,  huono näkyvyys (varsinkin pohjoisessa 
tunnelissa)  

9 16979 1 1 215  Toritie, Papinsaarentien  liittymä  7  Vaarallinen liittymä, huono näkyvyys, epäselvät ajolinjat, andas  Au,  Fy  T  
____________ ___________ ___________ __________________________________________ _________  liittymä, vaarallinen tien ylitys  __________ _______  

10 3282 2-4  Orivedentie  6  Ei  ki-väylää, mäkinen,  mulkainen, kuoppainen  ja sorapintainen  La, Au,  Ja.  T 

tie,  tukkirekkojen  suuri nopeus  Py  
24 16 1 254  Nelostie, Nuutinrinteentien  liittymä  5  Ei  kl-  väylää, ei  ohituskieltoa risteysalueella  Ja, Fy,  Au, I 

m  



KUHMOINEN 
Yleiset tiet 	 Au=autoilijana, Py=pyöräilijänä 

	 T=työ 

Ja=jalankulkijana, La=lapsena 
	 K=koulu  

Va=vanliuksena, Li=liikuntarajoitteisena 

Osoite  
Tie 	Tieosa 	Etäisyys  

Huom  Mainin- 
natlkpl  

Ongelma Kenen  
kannalta  

Ky- 

sely  

12 16981 1  Ruolandentie, Närväntie  5 
_________ 

Tien  huono kunto, mäkinen  ja  mutkainen.  Kapeatja  ahtaat  
liittymät. Tukkirekat  työskentelevät tien varressa  

Au T  

13 16979 1 134  Toritie, Suotolantien  liittymä  4  Vaarallinen liittymä  Vt  24:!tä  tuleville pitäisi olla  etuajo-oikeus, 
 väistämisvelvollisuus-liikennemerkki väärässä paikassa  

Py,  Au I  

24 15 0  Nelostie, mt  325  liittymä  (Tampereentie)  3  Huono näkyvyys  Au T 

24 16 1 080  Neloslie, Muurahaispolun hittymä  3  Vaarallinen tien ylitys, huono näkyvyys erityisesti talvella  Ja, Py  I 

16 24 17 0  Nelostie,  Pt 16981  liittymä  (Ruotandentte)  3  Vaarallinen  luttymä,  huono näkyvyys  Au I 

16979 1 1 820  Toritie, Matkahuollon  kohta  3  Sekava, ei  kI-väylää, joutuu turhaan ylittämään tien  Ja,  La T 

18 
- 

16981 
____________ 

4 
___________ 

775-3935  
___________ 

Pihlajakoskenhie  
___________________________________________ 

3 
 _________  

Mutkainenja  mäkinen  tie.  Erityisen hankala  Vapaudentien  
liittymässä taajama-alueella  

Au,  Ja, Py, 
 La,  Va  

I  

KUHMOINEN,  keskustaajama 
yi1t 
	

Au=autoilijana, Py=pyöräilijänä 
	 T=työ 

Ja=jalankulkijana, La=lapsena 
	 K=koulu  

Va=vanhuksena, Li=liikuntarajoitteisena 

•ii  Osoite Huom  Maininnat Ongelma Kenen Kysely 
kannalta  

T  Kokoniementie  8  Ei  kevyenliikenteen  väylää, pitäisi olla  etuajo-  Ja, Py,  Au, T  

oikeutettu  tie,  huonot  reunakivet  Va  

2  Alikulkutunnelit  Vt 24:llä  7  Vaarallinen alikulku, keväisin  liukasta,  talvisin huono  Py  T  

lumenauraus,  huono näkyvyys (varsinkin pohjoisessa  
turinelissa) ________  

3  Vetisjärventie Konnuntien  liittymä  7  Hankala liittymä, huono näkyvyys  (rakennnus  Au,  Py  T  

edessä), autojen suuri nopeus, päällyste puuttuu, 
katuvalot puuttuvat  __________ ________  

4  Papinsaarentie Myllykujan  liittymä  5  Hankala liittymä, huono näkyvyys, liian kapea  tie  Py,  au I 

5  Nuutinrinteentie  3  Ei  kl-väylää  Nuutinrinteen teollisuusalueelle  Ja, Py  T  

I- 

m  
C- 
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2000  

Toimiala 	 TEKNINEN TOIMI  

Avainalue  Tavoite Menetelmä Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö  Toteutuminen  I  
__________________ __________________  Virka  (toimi)  /  Nimi Onnistuminen 
Vastuu kunnan  Liikenneturvallisuus- Liikenneturvallisuusryhmän  Vuosittain Kaikki  toimialat 
lukenneturvallisuuden  työn  ja toimialojen  toiminnan koordinointi  ja  Poliisi 
koordinoinnista  välisen  yhteistyön  vastuuhenkilön  nimeäminen  Liikenneturva  

tehostaminen  Liikenneturvallisuustavoitteiden  Järjestöt, 
asettaminen 
Seuranta, arviointi  kerhot 
Raportointi 

Lnkenneturvallisuus-  Vastata  ja  sitoutua  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  kunnossapidosta omistajat 
tiedottaminen  
Liikenneturvallisuustyöstä  
tiedottaminen 
Yhteistyön käynnistäminen Vuosittain lehdistö,  radio,  tv  
paikallisten tiedotusvälineiden 
kanssa 

Onnettomuuksien  Onnettomuusrekisterin  Jatkuva Poliisi,  Tielaitos  
seuranta kehittäminen  ja  ylläpito  

I- 

m  



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2000  

Toimiala 	SIVISTYSTOIM! 

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

Opetushenkilöstö Liikenneturvallisuus- Koulunjohtajien  koulutus Jatkuva  Liikenneturva  
asioiden tiedosta-  Liikennekasvatu ksen vastuuhenki  lot  
minen  kouluttain  

Opetussuunnitelmat  Liikennekasvatuksen  Vaikuttaminen opetus- Jatkuva 
pitäminen osana suunnitelmista vastaaviin 
opetusta  

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

Nuoriso Asenteisiin Tiedotustilaisuuksia kerho-ohjaajille esimerkiksi Poliisi 
vaikuttaminen  1  krtia pelastuslaitos ___________________ _______________________  

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

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

näkemys kunnassa  yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva  
aloitteellisuus liikenneturvalti- 
suudessa  

I- 

-1 
m 
0  



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2000  

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 

Päivähoitoikaiset  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 toimialat 
Lapset, vanhukset  ja  koulun aloittavat lapset 	-  (aiheet vuo- Poliisi 
vammaiset oppivat vanhus-  ja  vammaistyössä  mukana denaikojen Pelastuslaitos 
selvitymään  liikenne- olevat 	 -  tai  ajankoh- Liikenneturva  
ympäristössään päiväkodit 	 - taisten  

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

Yhteistyön Kokonaisvaltainen Osallistuminen liikenneturvallisuus- kokoukset Muut toimialat 
kehittäminen lUkenneturvallisuus-  ryhmän työskentelyyn, noin  2  krtla  

näkemys kunnassa yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva 
aloitteellisuus lhkenneturvalli- 
suudessa  

—1 
m 
C)  



LUKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2000  

Toimiala 	TERVEYSTOIMI 

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

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

miuksien lisaaminen 

Neuvolaikälsten  lasten  Turvallinen liikkuminen  Liikenneturvallisuusasioista  Jatkuva Liikenneturva  
vanhemmat  informointi ikäkausitarkastuksissa  Muut  toimialat  

Materiaalin  jakaminen  
Turvavälineiden  lainaus  

Työterveyshuolto  Turvallinen liikkuminen  Liikenneturvallisuusasioista infor-  Jatkuva Liikenneturva 
mointi työterveystarkastuksissa 

- -- 
_____________________ _________________________ 

___ 
Terveyden  h uo Itohenki- Liikennekasvatus-  Henkilökunnan koulutus  

- 

Lilkenneturva  
___________ _____________  

löstö  valmiuksien Muut  toimialat  
parantaminen  ________________________  

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

näkemys kunnassa  yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva  
aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa  __________________________  

I- 

-  

m  
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