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1.  JOHDANTO  

Multian  kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin  16  liikenneonnettomuutta. Näistä 
keskimäärin neljä johtaa henkilövahinkoon. Onnettomuusmäärät ovat pysyneet 
tarkastelujakson  1993-1997  aikana lähes vakiona. 

Suunnittelun tarkoituksena  on  selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet 
sekä etsiä toimenpideratkaisuja onnettomuuksien vähentämiseksi  ja vaka

-vuusasteen laskemiseksi. 

Ongelmakohteet  kartoitetaan vuosien  1993-1997  onnettomuustilastojen  (kaava- 
teiden osalta vuosien  1994-1997  onnettomuusilmoitukset), käyttäjäkyselyjen, 

 haastattelujen  ja  maastokäyntien  avulla. Toimenpiteet kohdistetaan ongelmasel-
vityksen osoittamiin kohteisiin. 

Suunnittelun tuloksena syntyy hankeluettelo, jossa esitetään liikenneturvallisuutta 
parantavat toimenpiteet  ja  ne kohteet, joissa turvallisuutta parannetaan. Kaikille 
hankkeille määritellään kustannusarvio, henkilövahinko-onnettomuusvähenemä 
sekä ensimmäisen vuoden tuottoprosentti. Hankkeet jaetaan kolmeen toimenpi-
deluokkaan, jotka pyritään toteuttamaan noin  10  vuoden jaksolla. 

Liikenneturvallisuustyön  osana esitetään lilkennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 
liikenneturvallisuustyön  pohjaksi. 

Kuntakohtainen  suunnittelu  on  toteutettu Tielaitoksen,  Multian  kunnan  ja  Keuruun 
 kihlakunnan poliisilaitoksen yhteistyönä.  Multian  kunnan liikenneturvallisuussuun-

nitelman laadintaan ovat osallistuneet: 

Taisto Halttunen Keski-Suomen tiepiiri 
Hannu Leinonen Liikenneturva,  Jyväskylä  (15.9.1998  asti) 
Leena Piippa Liikenneturva,  Jyväskylä  (15.9.1998  alkaen) 
Ari Jurvanen  Multian  kunta  
Heikki  Oksanen  Multian  kunta 
Kari Rautava Keuruun  kihlakunnan poliisilaitos 
Reino Salonen Keuruun  kihlakunnan pollisilaitos 

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

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

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelman  on  laatinut  ins.  Timo Vuoriainen 
Suunnitteluverkko A4:stä. Suunnitelmaa varten  hän  on  kuullut poliisin  ja  kunnan 
eri hallinnonalojen edustajia. 
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2.  MAANKAYTTÖ  JA  LIIKENNE 

 2.1  Maankäyttö  

Multian  kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, entisen Keski-Suomen läänin alu-
eella,  Vaasa-Jyväskylä valtatien  18  molemmin puolin.  Multia  rajoittuu etelästä  Keu-
ruun  kaupunkiin, idästä Petäjäveden  ja Uuraisten  kuntiin, pohjoisesta Saarijärven 
kaupunkiin  ja Pylkönmäen  kuntaan sekä lännestä  Ähtärin  kaupunkiin.  

Multian keskustaajama  muodostuu  Ahjomäestä,  Keskustasta,  Lampilasta,  Lukkarin
-vuoresta, Multianrannasta, Pappilanpellosta, Siltalamminkankaasta  ja Sinervänran-

nasta.  Kunnassa  on  taajama-asutusta lisäksi  Isojärvellä, Karhilassa, Mannisperässä, 
Nikaranperässä,  Peuralassa,  Piilonperässä, Pirttiperässä, Pökköperässä, Sahrajär -
vellä, Sipilänperässä, Tarhapäässä, Vehkoossa  ja Väätäiskylässä. Multian  kunta- 
keskus esitetään kuvassa  1.  

Multian  kunnan väkiluku  31.12.1997  oli  2 200  asukasta.  Väestöennusteen  mukaan 
asukasmäärä laskee vuoteen  2010  mennessä  1915 asukkaaseen  ja  edelleen vuo-
teen  2020  mennessä  1744 asukkaaseen.  

Kunnan  elinkeinorakenne  on  painottunut maa-  ja  metsätalouteen, palveluelinkeinoi- 
hin sekä teollisuuteen. Liikerakennusten painopiste  on kuntakeskuksessa.  

Multian  kunnan alueelta  on  laadittu  osayleiskaava  vuonna  1985. 

4lato!aitq,i 
KirIko1a/,Ii 
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/  
Iso-4fuliai:jiirri  
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Multian 	 '  

kirkonkylä  
[U  Infopiste-myymäla 	9. Torveysasema:  lääkäri, hammaslääkäri  

1. Kirjasto-kuntotalo 	10. Taxi 

2. Koulukeskus 	11.  Nuorisotalo  

3. Kirkko  I  Kyrkan 	12. Liikekeskus:  apteekki, matkahuolto posti  

4. Seurakuntatalo 	13.  Urheilukenttä  

5. Vanhainkoti 	 14. Leirintäalue 

6. Päiväkoti 	 15. Työväentalo 

7. Kunnanvirasto 	16. Paloasema 

it. Iiimalaitos 	 17. Jäteasema  

Kuva  1.  Multian  kuntakeskus 



2.2  Tieverkko  ja liikennemäärät 

 Yleiset tiet  

Multian  tieverkon rungon muodostavat  Vaasa -Jyväskylä valtatie  18  ja  Kangasala-
Keuruu-Kärsämäki kantatie  58  sekä seututiet  Multia -Uurainen-Hirvaskangas  maan-
tie  627  ja  Saarijärvi-Ähtäri maantie  633.  Kokoojateitä  ovat Petäjävesi -Valkola  maan-
tie  6271  ja  Alajärvi -Saarinen  maantie  7140.  Muut yleiset tiet ovat yhdystieluokkaisia. 
Yleinen tieverkko esitetään kuvassa  2 (S. 5).  

Taulukko  1.  Multian  kunnan alueella oleva yleinen tieverkko  

4 

Pt 16517  Sydänmaanaho-Valkama  
Pt 16519  Tarhapään  pt 
Pt 16521  Soutujoen  pt 
Pt 16523  Ampiala -Ruoranen  
Pt 16529  Multia -Kukko  
Pt 16531  Tiihala-Sipilä  
Pt 16775  Sahrajärven  pt 
Pt 16779  Nikara-Mahlu 

Vt  18 	Vaasa-Jyväskylä  

Kt 58 	Keuruu-Kärsämäki  

Mt 627  Multia-Uurainen-Hirvaskangas 
 Mt 6271  Petäjävesi -Valkola  

Mt 7140  Alajärvi -Saarinen  

Kaava-  ja yksityistiet  

Ahjomäen  tärkeimpiä kokoojaluokkaisia teitä ovat Ahjotie  ja  Tukkitie.  Keskustan tär-
keimmät tiet ovat Multiantie  ja  Rauhalantie. Lukkarinvuoren  tärkein kokoojaluokkai-
nen  tie on  Pihiajatie  ja  Pappilanpellon  Pappilantie. Multianrannan tärkeimpiä teitä 
ovat Rauhalantie  ja  Mäntytie. Sinervärannan  tärkein kokoojatie  on  Torpparintie. 

Isojärven  tärkeimmät kokoojatieluokkaiset tiet ovat Kulhapääntie  ja  Tallimäentie. 
Mannisperän  tärkeimmät tiet ovat Isoahontie  ja  Haarajärventie. Pirttiperän  tärkein  tie 
on  Pirttiperäntie. Pökköperän  tärkein  tie on  Suoniementie, Sipilänperän Haavistontie 

 ja  Tarhapään Mäkiperäntie. Vehkoon  tärkeimmät kokoojaluokkaiset tiet ovat Heinä-
peräntie  ja  Vehkoontie. 

Liikennemäärät  

Nykyiset liikennemäärät yleisillä teillä selvitettiin tierekisteritietojen pohjalta. Vilk-
kaimmin liikennöityjä teitä ovat valtatie  18  (KVL -97  oli  410  -  1 390  ja  kt  58  (KVL -97 

 oli  420  -  1 500).  Liikennemäärien  pohjana ovat tierekisteritiedot vuodelta  1997.  Ku-
vassa  3 (S. 6)  esitetään yleisen tieverkon liikennemäärät (KVL -1997).  







3  
3 

2  

 

1994 	1995 	1996 	1997  

Vuosi  

3.  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

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

 maastokäyntien  avulla.  

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

3.1  Liikenneonnettomuudet  

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

vuosina  1994  -  1997  poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Yleisellä  tiever
-kolla  tapahtui kaikkiaan  60  onnettomuutta  ja  muulla  tieverkolla  13  onnettomuutta. 

Onnettomuudet  jakaantuivat  eri vuosille kuvien  4  ja  5  osoittamalla tavalla. Yleisen 
tieverkon onnettomuuksien tapahtumapaikat, osalliset,  vakavuusasteet  ja  tapahtu-
mavuodet  esitetään kuvassa  8. (s. 10).  

- 	
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o  Kuolenan  johtanut 

 Loukkanturriseen  johtanut  

L 005uuahmnkoon  johtanut  

1993 	1994 	1995 	1996 	1997  

Vuosi  

Kuva  4.  Yleisen tieverkon onneftomuudetja vakavuusaste Multialla 
 1993-1 997 

Kuolean joIn  ut  

• Loukkantuniseen  johtanut 

 0nisuusvatunkoon  johtanut  

Kuva  5. 	Muun tieverkon onnettomuudetja vakavuusaste Multialla  
1994-1 997 



Vuosina  1993-1997  yleisellä tieverkolla tapahtui  60  poliisin tienpitäjälle ilmoittamaa 
onnettomuutta. Yleisellä tieverkolla tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta liikenneon-
nettomuutta. Loukkaantumisen johtaneita liikenneonnettomuuksia tarkastelujaksolla 
tapahtui kymmenen. 

Vuosina  1994-1997  kaava-  ja  yksityistieverkolla  tapahtui  13  poliisin tietoon tullutta 
onnettomuutta. Kaava-  ja  yksityistieverkolla  ei tapahtunut yhtään kuolemaan johta-
nutta liikenneonnettomuutta. Loukkaantumiseen johtaneita liikenneonnettomuuksia 
tapahtui yleisen tieverkon ulkopuolella kuusi. 

Tarkastelujakson  1994-1997  vuotuiset onnettomuuskustannukset ovat ajokustan
-nusten  1995  mukaisilla yksikköhinnoilla laskettuna  4,3  Mmk. Tästä henkilövahinkoon 

johtaneiden onnettomuuksien osuus  on 3,7  Mmk (heva-onnettomuuden yksikköarvo 
 975 800  mk)  ja  omaisuusvahinko -onnettomuuteen johtaneiden onnettomuuksien 

osuus  0.6  Mmk (omaisuusvahinko-onnettomuuden yksikköarvo  46 500  mk).  Koko 
 tarkastelujakson yhteenlasketut onnettomuuskustannukset  olivat noin  16,9  Mmk. 

Taulukko  2.  Liikenneonnettomuudet tieluokittain Multialla  1993-1997.  

Tieluokka 
______________ 

Heva -onnettomuudet 
 kpl 	 % 

Omaisuusvahinko-onn. 
kpl 	 %  

Valtatie 	18 4 22 . 	18 33 
Kantatie  58 5 28 11 20 
Seututiet  1 6 14 25 
Kokoojatiet  0 0 0 0  
Yhdystiet  2 11 5 9  
Muut*  6 33 7 13  
YHTEENSÄ  18 (100%) 55 (100 %) 

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

Multian  alueen onnettomuuksista tapahtui  22 (30  %)  valtatiellä  18,  kantatiellä  58  ta-
pahtui  16 (22  %), seututeillä  15 (21  %), yhdysteillä  seitsemän  (10  %)  sekä kaava-  ja 

 yksityisteillä  13 (18  %). Kokoojateillä  ei tapahtunut yhtään onnettomuutta. Henkilö-
vahinkoon johtaneista onnettomuuksista neljä  (22  %)  tapahtui valtatiellä  18,  viisi  (28 

 %) kantatiellä  58,  muualla yleisellä tieverkolla tapahtui kolme  (17  %)  ja  kaava-  ja  yk-
sityistieverkolla  kuusi  (33  %) heva -onnettomuutta. 

Yleisen tieverkon yleisimmät onnettomuustyypit ovat eläinonnettomuudet  24 (40  % 
 kaikista onnettomuuksista)  ja  yksittäisonnettomuudet  18 (30  %  onnettomuuksista). 

Eläinonnettomuuksista  23  oli hirvionnettomuuksia. Kevytliikenteen onnettomuuksia 
tapahtui yleisella tieverkolla neljä  (7  %).  Alkoholilla  oli osuutta viidessä  (8  %)  onnet-
tomuudessa. Yleisen tieverkon kaikki onnettomuudet eri onnettomuusluokissa esi-
tetään kuvassa  6  ja  heva-onnettom  uudet kuvassa  7.  

Muulla tieverkolla tapahtui  1994-1997  yhteensä  13  onnettomuutta, joista kuusi johti 
loukkaantumiseen. Kevytliikenteen onnettomuuksia tapahtui muulla tieverkolla yksi 

 (8  %).  Alkoholilla  oli osuutta viidessä  (38  %)  onnettomuudessa. 



Yksittäinen  

•Kääntynis  

o  Risteys  

Kohtaams 

• Präänajo 

•KevyenIiik 

 •8n  

___  41  

Kuva  6.  Yleisen tieverkon kaikki onnettomuudet eri  onnettomuusluokissa 

' 	tne 

•  Risteys  

o  Kohtaa  rris  

7 	 o  Kevyenliik. 

8am  

Kuva  7.  Yleisen tieverkon  heva -onnettomuudet eri  onnettomuusluokissa  

Taulukko  3. 	Yleisten teiden  heva-onnettomuusasteet -  ja  tiheydet  

Tie  Tieosa Heva-onnettomuusaste Heva-onnettomuustiheys  
Vt 	18 37 13,55 0,03 

38 14,52 0,04  
_________________  39 21,25 0,11 
Kt 58 18 22,48 0,11  
_________________  24 51,65 0,08 
Mt 	627 2 26,51 0,04 
Pt 16529 1 87,39 0,04 

2 64,20 0,03  

24  





Onnettomuuksien vuoksi ongelmalliseksi  on  katsottu paikka, jossa  on  tapahtunut 
tarkastelujakson  1993-1997  aikana vähintään kolme onnettomuutta  tai  kaksi henki-
lövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Tarkastelun pohjalta voidaan pitää onnettomuuksien kasautumiskohtina:  

1. Kangasala-Keuruu-Kärsämäki kantatien  58  tieosalla  18  olevaa lähteen kohtaa, 
jossa  on  sattunut kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Onnettomuudet oli-
vat kevyen liikenteen onnettomuus  ja  muu onnettomuus  (U -käännös),  

2. Kangasala-Keuruu-Yläpää kantatien  58  tieosaa  24,  jolla  on  sattunut neljä omai-
suusvahinkoon johtanutta eläinonnettomuutta. Kaikki olivat hirvionnettomuuk

-sia.  Lisäksi tiejaksolla sattui yksi oukkaantumiseen johtanut yksittäisonnetto-
muus.  

3. Kangasala-Keuruu-Yläpää kantatien  58  tieosan  26  alkua, jolla  on 1500  metrin 
matkalla sattunut neljä omaisuusvahinkoon johtanutta eläinonnettomuutta. On-
nettomuuksista kolme oli hirvionnettomuuksia  ja  yksi peuraonnettomuus.  

4. Saarijärvi-Ähtäri maantien  633  tieosaa  7.  jolla  on 2100  metrin matkalla ennen  vt 
 18 I  kt  58 I  mt  633  liittymää sattunut kuusi omaisuusvahinkoon johtanutta 

eläinonnettomuutta. Kaikki onnettomuudet olivat hirvionnettomuuksia. 

Tarkasteluissa  esille tulleet ongelmakohteet esitetään kuvassa  9 (S. 15)  



3.2 Tienkäytthjäkyselyt  

Liikenneturvallisuuden  ongelmakohteiden kartoittamiseksi  suoritettiin  tienkäyttäjä
-kysely, joista selvitettiin vaaralliseksi  tai  ongelmalliseksi koettuja kohteita  tai tiejak

-soja. Kohderyhmiä  olivat koulut, päiväkodit, suuret työpaikat sekä  ammattiautoilijat. 
 Kyselyjen kohderyhmät valittiin siten, että ne  kattoivat  koko  kunnan alueen  ja  koski-

vat mandollisimman monia eri liikennemuotojen käyttäjiä.  Kyselykaavakkeita  lähe-
tettiin yhteensä  164  ja  niitä palautettiin yhteensä  56. Ongelmakohteita  esitettiin  66.  

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

Ongelmakohteet  esitetään kuvassa  9 (s. 1 5)  ja  liitteessä  1.  Kyselyjen kannalta on-
gelmalliseksi  on  katsottu paikka, joka  on  mainittu  kyselytutkimuksessa  vähintään 
kolme kertaa. 

Kyselyissä esille tulleiden kohteiden ongelmia olivat useimmiten seuraavat:  

•  ongelmat  Väätäiskyläntiellä  (Vt  18, tieosa 39) Multiantien  liittymässä 
 [11  mainintaa]  

•  kevyen liikenteen ongelmat  Lukkarinmutkassa (kt  58)  koulukeskuksen kohdalla 
 [11  mainintaa]  

•  kevyen liikenteen ongelmat  Väätäiskyläntiellä  (Vt  18) Jussintien  liittymässä 
 [7  mainintaa]  

•  ongelmat  Keskustien  ja Väätäiskyläntien  liittymässä  (vt  18 I  kt 58) [6  mainintaa] 

 •  ongelmat  Keskustiellä (kt  58) 

• Salen/Korsu-baarin edustalla 	[9  mainintaa]  
• Raitalan  mutkassa 	 [3  mainintaa]  
•  Terveysaseman kohdalla 	[3  mainintaa]  
• Koulupolun  liittymässä 	[3  mainintaa]  
• Multiantien  liittymässä 	[3  mainintaa]  

•  ongelmat  Multiantien  ja Rauhalantien  liittymässä  [4  mainintaa] 

 • ylinopeudet Petäjävedentiellä  (Vt  18) 	[3  mainintaa]  

•  ongelmat  Rauhalantien  ja Kissaniementien  liittymässä  [3  mainintaa] 

 •  ongelmat  Sinervämäentien  ja Kopolanraitin  liittymässä  [3  mainintaa]  

12 
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3.3  Haastattelut 

Liikenneturvallisuuden  ongelmakohteiden kartoittamiseksi  tehtiin haastatteluja, jois-
sa selvitettiin vaaralliseksi  tai  ongelmalliseksi koettuja kohteita  tai  tiejaksoja.  Työn ai-
kana haastateltiin Reino Salosta  (Keuruun nimismiespiiri),  Ari Jurvasta  ja  Jouko Lai-
netta  (Multian  kunta) sekä Taisto  Haittusta  (Keski-Suomen  tiepiiri).  

Haastatteluissa tuli esille seuraavia ongelmia  

•  lähteen kohdan liikennejärjestelyt  kantatiellä  58  

• ajonopeudet Keuruuntiellä kantatiellä  58  (nopeusrajoitus  50 km/h  Hallinlavan  hit
-tymästä  alkaen)  

•  kevyen liikenteen järjestelyt  Hallinsalmen  sillalla (erillinen kevyen liikenteen silta 
puuttuu)  

•  Vaasa-Jyväskylä valtatien  18  talvikunnossapito  välillä  Multia -Väätäiskylä 

• Motellin  kulmalta puuttuvat selkeät  opasteet pysäköinnille 

•  autoliikenne Osuuspankin  ja  Siwan  kohdalla olevalla kevyen liikenteen väylällä 

 •  suuret  ajonopeudet  ja  näkemäpuutteet Multiantiellä  välillä kunnanvirasto -motelli 

•  nopeudet asuntoalueilla (taajamiin alennettu nopeusrajoitus  ja  hidasteita) 

• suojatiemaalausten  puuttuminen  

•  vaihteleva laatu  talvikunnossapidossa  eri  tieosuuksilla  samalla tiellä 

Haastatteluissa esille tulleet  ongelmakohteet  esitetään kuvassa  9 (s. 15) 

3.4 Maastokäynnit 

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

Maastokäynnit  toivat esille seuraavia nopeita  parantamistarpeita: 

• hiittymien näkemien  parantaminen  raivaamalla  puustoa  ja  muuta kasvillisuutta  

• taajamanopeuksien  alentaminen  Keuruulta (kt  58)  ja  Väätäiskylältä  (Vt  18)  kes-
kustaan tultaessa rakentamalla nopeutta  alentavia  rakenteita  

• Multiantien  muuttaminen  pihakaduksi  välillä kunnanvirasto  -  Multi  motelli 

•  kaikille  kaavateille aluenopeusrajoitus  30-40 km/h  



Maastokäynneillä  esille tulleita tärkeitä  parantamistarpeita  olivat:  

• Hallinsalmeen kevytliikenteen  silta  ja  kevytliikenteen  väylän rakentaminen vähin-
tään  Teikaritielle  asti  (kt  58)  

•  kevyen liikenteen väylien rakentaminen  valtatielle  18  välille  Kelokuja-Mäntytie 

• kiertoliittymän  rakentaminen valtatien  18  ja  kantatien  58  liittymään  

• Erimuksentien  muuttaminen  hidaskaduksi  rakentamalla  hidasteita 

• Rauhalantien  muuttaminen  hidaskaduksi  rakentamalla  esim. suojatiekorotuksia  

Muita  maastokäynneillä  esille tulleita  parantamistarpeita  olivat  mm.:  

•  valtatien  18 Vaasa-Jyväskylä  ohitustien  rakentaminen  Multian  taajaman ohi (ra-
kentaminen käynnistyi syksyllä  1998)  

• kiertoliittymän  rakentaminen  Multiantielle motellin  liittymään  

•  uusien kevyen liikenteen väylien rakentaminen  mm.  valtatielle  18  välille  Honkatie-
Mäntytie 

•  liikkeiden piha-alueet erotetaan tiestä  ja  kavennetaan  pihaliittymää  mm.  Sa
-le/Korsu-baari  

•  piha-alueita korotetaan  katukiveyksin  mm.  motelli 

•  uusien  suojateiden  merkitseminen  mm.  Joonaantien  liittymä valtatiellä  18 

 • saarekkeellisten suojateiden  rakentaminen  mm.  Lukkarinmutka 

• korotettujen suojateiden  rakentaminen  mm.  Motellin  liittymä  

• näkemäraivauksia  poistamalla puustoa  ja  kasvillisuutta  mm.  Koulupolun  liittymä 
 kantatiellä  58  

•  lisätään  tievalaistusta  mm.  paikallistiellä  16529  Multia-Kukko välille  Kukontie-
Paloasema 

• nopeusrajoituksen  alentaminen  mm.  Tarhapään  koulun kohdalle  Tarhapään pai-
kallistiellä  16519  

•  parannetaan  suojatiemaalauksia 

Maastokäynneillä  esille tulleet  ongelmakohteet  esitetään kuvassa  9 (s.15).  Liitteessä 
 2 on  esimerkki  maastokäyntikorteista,  joissa esitetään kohteen  parannusehdotus. 

14  
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4.  PARANNUSEHDOTUKSET 

Maastokäyntien  yhteydessä määritettiin  ongelmakohteiden parantamisehdotuksia.  Maas-
totarkasteluihin  osallistuivat Harri  Alatupa (Tielaitos,  Konsultointi), Ari Jurvanen  (Multian 

 kunta)  ja  Taisto Halttunen (Keski-Suomen  tiepiiri). 

Parannuskohteita  valokuvattiin  ja  kohteista laadittiin  hankekortit,  joissa  parannuskohteet 
 jaettiin kolmeen  toimenpideluokkaan. Parannuskohteet  on  esitetty kuvassa  13 (s.25).  Li-

säksi jokaisesta kohteesta tehtiin  suunnittelukortti.  Esimerkki  suunnittelukortista  on  liittees-
sä  2. 

4.1  Toimenpideohjelman laadintaperiaate 

Parannusehdotusten 	mukaisille 	toimenpiteille 	laskettiin 	henkilövahinko- 
onnettomuusvähenemät (heva-vähenemät).  

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

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

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

- Toimenpideluokka  I  yli  15 % tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  alle  5 000  mk  
- Toimenpideluokka  111-15 % tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  5 000-25 000  mk 

 - Toimenpideluokka  Ill  alle  1 % tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset yli  25 000  mk  

Multian  kunnan  kaavateiden  toimenpiteet  on  asetettu järjestykseen  1.  vuoden  tuottoasteen 
 ja kustannusarvion  perusteella.  

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

-onnettomuus (Tieliikenteen  ajokustannukset  1995).  

Yleisten teiden  ja kaavateiden heva-vähenemät ja  niistä  lasketut  1.  vuoden  tuottoasteet 
 eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska yleisistä teistä  TARVA-ohjelmalla tehdyissä 

 laskennoissa  on  ollut käytettävissä laajemmat  lähtötiedot  kuin  kaavateistä.  

4.2  Toimenpideluokka  I 

IA  Nopeusrajoitusten laskeminen  Multian  taajamassa  

Nopeusrajoitukset  lasketaan  kaavatieverkolla  50 km/h - 40 km/h.  Keskustan yleisten tei-
den osalta  nopeusrajoitukset  tarkistetaan  Multian  ohikulkutien  viitoitussuunnittelun  yhtey-
dessä. Nykyiset  nopeusrajoitukset  esitetään liitteessä  3. 

2A  Vt  18  tieosa  35,  Täyrylän  mutkat  

Tieosan  ongelmaksi  on  koettu valtatiellä  18  olevat  yllätykselliset  mutkat  Töyrylän  kohdalla 
 Väätäiskylällä. 

Valtatielle  ehdotetaan  asennettavaksi varoitusmerkit  mutkista. 
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3A Kt 58 tieosa 18, Sinerväntien  liittymä 

Sinerväntien liittymän ongelmiksi  on  käyttäjäkyselyissä  koettu valtatien ylitys sekä huonot 
näkemät talvisin.  

Sinerväntien talvikunnossapitoa  tehostetaan.  Kantatien ylityksen  helpottamiseksi  lUtty-
mään  ehdotetaan rakennettavaksi  saarekkeellinen suojatie.  Kulku liikkeisiin esitetään ta-
pahtuvaksi  Koulupolun  kautta,  Koulupolun  liittymä muutettaisiin  Sinervätien liittymäksi  ja 

 nykyinen  kaavatieliittymä  muutettaisiin samassa yhteydessä  tonttilUttymäksi (kaavamuutos 
 tehty).  

4A  Vt  18/ Multiantien/ pt 16529  liittymä 

LUttymän ongelmiksi  on  koettu  ylinopeudet,  raskas  liikenne sekä huonot näkemät ennen 
kaikkea  Multiantieltä  ja  Kukontieltä  tultaessa. 

Liittymään ehdotetaan rakennettavaksi  suojatiesaareke.  Lisäksi  nopeusrajoitusta  esitetään 
 laskettavaksi  50 km/h  -^  40 km/h. 

Kuva  10 Multiantienja pt 16529  liittymään  (4A)  ehdotetaan tehtäväksi suojatie-
saareke  ja  nopeusrajoituksen  alentamista 

5A Kt 58 tieosa 18, Multiantien  liittymä 

Multiantien lUttymän ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen liikenteen järjestelyt (ylitys  ja  nä-
kemät).  

Sinervätien katkaisun  yhteydessä (ks.  3A)  Sinervätien  liittymään ehdotetaan rakennetta-
vaksi  saarekkeellinen suojatie.  Lisäksi  Multian  tien liittymä muutetaan  tonttiliittymäksi  ko-
rottamalla liittymä  kiveyksin.  



18  
6A Kt 58  tieosa  18,  Lukkarin mutka! koulu 

Lukkarin  mutkassa  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana yhteensä kaksi onnettomuutta, 
joista toinen johti henkilövahinkoon.  Tienkäyttäjäkyselyissä  tieosuuden  ongelmiksi  on  ko-
ettu  ylinopeudet  sekä huonot näkemät  suojateillä.  

Lukkarin mutkaan ehdotetaan rakennettavaksi  suojatiesaareke  nykyisen  suojatien  koh-
dalle. Lisäksi  suojatien näkemiä  parannetaan  näkemäraivauksin.  

7A Kt 58  tieosa  18,  torin  ja  Osuuspankin liittymät 

Torin  ja  Osuuspankin alueen  ongelmiksi  on  koettu  ylinopeudet  ja  huonot näkemät.  

Liittymäaluetta  ehdotetaan  selkeytettäväksi  erottamalla torin  ja  Osuuspankin piha-alueet 
tiestä  reunakiveyksin  ja  pensasistutuksin, kaventamalla  Osuuspankin  tonttiliittymää  sekä 
järjestämällä kulku  torialueelle Multiantien  kautta. Lisäksi Osuuspankin kohdalle ehdote-
taan rakennettavaksi  suojatiesaareke.  

8A Kt 58  tieosa  18,  Salen ja  Korsun edusta 

Tieosuuden  ongelmiksi  on  koettu  kantatien  ylitykset  ja  huonot näkemät.  

Liittymäalueen  selkeyttämiseksi  tonttiliittymää  ehdotetaan  kavennettavaksi.  Samassa yh-
teydessä piha-alue korotetaan  ja  erotetaan Keskus-  ja  Multianteistä reunakiveyksin.  Li-
säksi  tieosuudella  tehdään  näkemäraivausta.  

9A Kt 58,  tieosa  18,  Terveysaseman kohta 

Terveysaseman kohdalla  on  sattunut kaksi onnettomuutta, joista toinen johti henkilövahin-
koon. Tieosuuden  ongelmiksi  on  koettu sekavat kevyen liikenteen järjestelyt sekä  kanta- 
tien ylitys. 

Kevyen liikenteen olojen selkeyttämiseksi  ja  ylityksen  helpottamiseksi terveysaseman  ja 
 koulukeskuksen kohdalle ehdotetaan rakennettavaksi  suojatiesaareke. 

IOA  Vt  18  tieosa  39,  Sepäntien  liittymä 

Liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot näkemät  (pensasaita) Sepäntieltä  tultaessa. 

 Liittymän näkemiä  parannetaan  näkemäraivauksin. 

hA Kopolanraitti 

Tienkäyttäjäkyselyissä Kopolanraitin ongelmiksi  on  koettu  läpiajoliikenne  maantieltä  Siner-
vämäentielle  sekä nopeudet  ja  huonot näkemät  Sinervämäentien  ja  Kopolanraitin  liitty-
mässä.  

Sinervämäentien  liittymässä tehdään  näkemäraivaus. Kopolanraitille  ehdotetaan  läpikul-
kukieltoa läpiajoliikenteen  estämiseksi.  



12A Pt 16519  tieosa  2,  Tarhapään  koulun kohta 

Tieosuuden ongelmiksi  on  koettu ylinopeudet sekä näkemät (maitolaituri) ennen koulua 
olevassa  mutkassa ja  koulun pihasta tultaessa. 

Tieosuuden näkemiä ehdotetaan parannettavaksi siirtämällä maitolaituria liittymän koh-
dalla. Lisäksi nopeusrajoitusta ehdotetaan laskettavaksi  80 km/h  -*  60 km/h  koulun koh-
dalla.  

13A  Vt  18  tieosa  37,  Palsankosken  silta 

Palsankosken  sillan  läheisyydessä  on  sattunut yhteensä neljä onnettomuutta, joista yksi 
oli henkilövahinkoon johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.  Sillan  kohdan ongelmaksi 

 on  koettu liittyvät sivutiet. 

Palsankosken  sillan  levähdysalueen  kohdalle ehdotetaan pystytettäväksi ennakkomerkit 
kertomaan levähdysalueesta/info-taulusta.  

14A Pt 16517  tieosa  3,  Purolantien  liittymä 

Purolantien  liittymässä  on  sattunut yksi omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus.  Tien
-käyttäjäkyselyissä liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot näkemät Purolantieltä paikallis-

tielle (mutka). 

Paikallistielle  ehdotetaan asennettavaksi varoitusmerkki sivutieliittymästä.  

15A  Suojateiden havaittavuuden  parantaminen 

Keskustaajaman  nykyisten suojateiden maalauksia  ja  suojatiemerkkien havaittavuutta  pa-
rannetaan herätevarsin Keskustiellä  (vt  23-vt  18),  Väätäiskyläntiellä  (Vt  18)  ja  Multiantiellä, 

 yhteensä noin  20  suojatietä.  

4.3  Toimenpideluokka  Il  

lB  Vt  18  tieosa  39,  välillä Joonaantie - Torpparintie 

Tienkäyttäjäkyselyissä  tieosuuden ongelmiksi  on  koettu ylinopeudet, huonot näkemät  ja 
 suojatien  puute Joonaantien Itittymässä. 

Kevyen liikenteen olosuhteiden turvaamiseksi tieosuudelle ehdotetaan rakennettavaksi 
neljä suojatiesaareketta: Joonaantien, Erimuksentien, Leiritien  ja  Torpparintien liittymiin. 

 Lisäksi liittymissä tehdään näkemäraivausta  (kuva  seuraavalla sivulla). 
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Kuva  11  Vt:lIe  18  välille Joonaantie-Torpparintie  (IB)  esitetään rakennettavaksi 
neljä suojatiesaareketta 

2B Pt 16775  tieosa  1,  Sahrajärven  koulun kohta 

Käyttäjäkyselyissä tieosan ongelmiksi  on  koettu huonot näkemät koulun luona olevien 
mäkien  ja  mutkien vuoksi. 

Koulun kohdalle  1 ,2 km  matkalle  ehdotetaan alennettua nopeusrajoitusta  80 km/h - 60 

km/h.  Lisäksi  mutkassa  olevaa valaisinpylvästä siirretään.  

3B  Vt  l8ja  Kt 58  liittymä  ( KeskustielVäätäiSkYläntie) 

Liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot näkemät sivuteiltä tultaessa, tien ylitys, raskaslii-
kenne  ja  liukkaus. 

Liittymän  kapasiteetin parantamiseksi liittymään  on  ehdotettu rakennettavaksi kiertoliitty

-mä.  Kevyen liikenteen turvallisuutta ehdotetaan parannettavaksi valtatielle rakennettavalla 
suojatiesaarekkeella.  

4B  Multiantien  ja  Rauhalantien  liittymä 

Liittymän ongelmiksi  on  koettu holtittomat mopoilijat, huonot kevyen liikenteen järjestelyt, 
grilli sekä motellin pysäköintialueen selkeiden opasteiden puute. 

Kevyen liikenteen oloja esitetään parannettavaksi rakentamalla liittymään korotettu suoja- 
tie  ja  suojatiesaareke.  Samassa yhteydessä  grillin  piha-alue erotetaan tiestä reunakivin. 
Samoin kevyen liikenteen väylä erotetaan reunakiveyksin kaavateistä.  
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5B Kt 58  tieosa  2,  lähteen kohta 

Lähteen kohdalla  on  sattunut kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta, toinen onnetto-
muuksista oli kevyen liikenteen onnettomuus. 

Pysäköintialuetta  ehdotetaan levennettäväksi  ja  erotettavaksi ajoradasta saarekkein.  

6B  Vt  18  ja  Mt 627  liittymä (Petäjäveden -ja  Uuraistentien  liittymä)  

Tien  ongelmiksi  on  käyttäjäkyselyissä  koettu ylinopeudet  ja  kääntyminen Uuraistentieltä 
Petäjävedentielle. 

Liittymäalueen  kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan parannettavaksi rakentamalla 
liittymään suojatiesaareke. Lisäksi liittymän näkemiä parannetaan näkemäraivauksin  kat

-komalla  puuston alaoksia.  

7B Kt 58  tieosa  18,  Hallinsalmen  silta 

Hallinsalmen  sillan  ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen liikenteen järjestelyt (kevytliiken
-teen  sillan  puute). 

Kevyen liikenteen turvallisuutta ehdotetaan parannettavaksi jatkamalla kevyen liikenteen 
väylää virkistysalueen liittymään asti  (n. 150 m). 

8B Kt 58  tieosa  18,  kauppakeskus -Posti-Asuvalinta 

Tieosuudella  on  sattunut yksi loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus. 
Tieosuuden ongelmiksi  on  käyttäjäkyselyissä  koettu ylinopeudet. 

Tieosuudella  ehdotetaan tehtäväksi tonttiliittymien uudelleen muotoilua kaventamalla  ja 
 yhdistämällä liittymiä sekä erottamalla piha-alueet kantatiestä reunakiveyksin  ja  pen

-sasistutuksin.  

9B  Vt  18  tieosa  39,  Jussintien  liittymä  

Liittymäalueella  on  tapahtunut tarkastelujakson aikana yksi henkilövahinkoon johtanut lii-
kenneonnettomuus vuonna  1997.  Käyttäjäkyselyissä liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot 
kevyen liikenteen järjestelyt (kevyen liikenteen väylän puute), kääntyminen Jussintielle 
keskustasta tultaessa  ja  ylinopeudet.  

Kevyen liikenteen turvallisuutta ehdotetaan parannettavaksi rakentamalla korotettu suoja- 
tie  Jussintien  liittymään sekä jatkamalla kevyen liikenteen väylää Mäntytien liittymään  (n. 
400 m).  

lOB Multiantien  ja  Käpyläntien  kevyen liikenteen väylän liittymä 

Liittymän ongelmaksi  on  koettu suojatien puute. 

Multiantielle  on  ehdotettu rakennettavaksi korotettu suojatie. Samassa yhteydessä  Mul
-tiantien  nopeusrajoitus lasketaan  40 km/h  -  30 km/h.  



Y)  

lIB Kirkkoraitti 

Kirkkoraitin  ongelmaksi  on  koettu  mopoilu  kevyen liikenteen väylällä.  

Kirkkoraitin läpimenoliikenne  pyritään estämään  kiveyksin  ja  kieltomerkein  sallimalla  vain 
 tonteille ajo.  

12B Kt 58  tieosa  18,  Koulupolun  liittymä 

Liittymäkohdan ongelmiksi  on  tienkäyttäjäkyselyissä  koettu huonot näkemät  ja  liikenteen 
nopeudet.  

Näkemien  parantamiseksi liittymässä tehdään  näkemäraivausta. Sinervätie  katkaistaan 
 kantatielle  58  ja  Sinerväntieltä kantatielle  suuntautuva liikenne ohjataan  Koulupolun liitty

-män  kautta (ks. kohta  3A). 

13B  Rauhalantiel4 

Liittymän ongelmiksi  on  koettu  suojatien  puute  ja  mutka.  

Rauhalantie  14  kohdalle ehdotetaan  maalattavaksi  uusi  suojatie.  Lisäksi  Rauhalantielle 
Jussintien  liittymään ehdotetaan rakennettavaksi korotettu  suojatie.  

14B  Rauhalantie  11,  Kissanniementien  liittymä 

Liittymän ongelmiksi  on  koettu  suojatien  puute,  Rauhalantie  14  kohdalla oleva mutka sekä 
näkemät  (pensasaita) Kissanniementieltä. 

Rauhalantielle Kissanniementien  liittymään ehdotetaan rakennettavaksi korotettu  suojatie. 
 Lisäksi liittymässä tehdään  näkemäraivausta.  

15B  Multiantie 

Multiantiellä  on  tarkastelujakson  aikana sattunut yksi loukkaantumiseen johtanut kevyen 
liikenteen onnettomuus.  Kaavatien ongelmiksi  on  haastatteluissa  ja  maastokäynneillä  ko-
ettu suuret nopeudet  ja  huonot näkemät välillä kunnanvirasto  - motelli. 

Multiantielle  ehdotetaan virastotalon  ja  torialueen  erottamista tiestä. Lisäksi  Multiantielle 
 ehdotetaan  sallittavaksi  vain  tonteille ajo.  

4.4  Toimenpideluokka  III 

IC Mt 627  tieosa  2,  Peuralan mutka 

Tieosuudella  on  sattunut  2  km:n matkalla neljä onnettomuutta, joista yksi johti  henkilöva
-hin  koon.  Tieosuuden  ongelmiksi  on  koettu liittyvät tiet. 

Tieosuuden  sivukaltevuuksia  esitetään  parannettavaksi.  Lisäksi  liittymien havaittavuutta 
 esitetään  parannettavaksi "heijastetolppien"  avulla.  
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2C Kt 58  tieosa  18,  Raitalan  mutka 

Raitalan  mutkan ongelmiksi  on  koettu suuret nopeudet  ja yllätyksellinen  mutka.  

Mutkan vaakageometriaa  on  esitetty parannettavaksi parantamalla tien suuntausta  ja  le
-ventämälla  tietä Raitalan kohdalla  (n. 2 km  matkalla).  

3C Mt 627  tieosa  1,  Holmilampi  

Tieosuuden ongelmaksi  on  koettu tien sivukaltevuudet. 

Tieosuudelle  esitetään toimenpiteenä tien sivukaltevuuden parantamista.  

4C  Pappilantie 

Pappilantien ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen liikenteen olosuhteet  ja ylinopeudet.  

Kevyen liikenteen oloja esitetään parannettavaksi rakentamalla Kirkkoraitin, Katontien  ja 
Riihitien liittymiin  sekä Kappelin alueelle korotetut suojatiet. Lisäksi nopeusrajoitusta esi-
tetään laskettavaksi  50 km/h  -  40 km/h 

Kuva  12  Kappelin alueelle  (4C)  ehdotetaan rakennettavaksi korotettu suojatie 

5C Pt 16519  tieosa  1,  Lihjamontien  liittymä 

TienkäyttäjäkyselyiSSä liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot tienviitat Tarhapäähän sekä 
Lihjamontien leveys. 

Lihjamontien  liittymä ehdotetaan muotoiltavaksi uudelleen.  
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6C  Erimuksentie 

Erimuksentien  ja  valtatien  liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät.  

Erimuksentien  ja  Rajapolun  liittymään ehdotetaan rakennettavaksi korotettu  suojatie.  Li-
säksi  Erimuksentietä  ehdotetaan  päällystettäväksi.  

7C Pt 16519  tieosa  1,  Multian  saha 

Tieosuuden ongelmaksi  on  koettu sahan  häikäisevät  valot  Kukosta  päin tultaessa sekä 
 kevytliikenteen  väylän puuttuminen. 

Paikallistien kevyen liikenteen oloja esitetään  parannettavaksi  rakentamalla  kevytliiken
-teen  väylä noin  400  metrin  matkalle  tai  rakenteilla olevalle  ohitustielle  saakka  (n. 1500 m).  

Kohde tulisi toteuttaa  Multian ohitustien  rakentamisen yhteydessä.  
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4.5  Kustannukset 

Parannustoimenpiteitä  on  suunnitelmassa esitetty yhteensä  36  kpl.  Niiden kokonaiskus-
tannukset ovat noin  8,7  Mmk. 

Yleisten teiden parannustoimenpiteitä  on  esitetty  18  kpl  ja  kustannukset ovat noin  7,9 
 Mmk.  Multian  kunnan kaava-  ja  muille teille  on  esitetty parannustoimenpiteitä  11  kpl  ja 
 kustannukset ovat noin  0,6  Mmk. Yleisten  ja  kaavateiden  yhteisiä parannustoimenpiteitä 

 on  esitetty yhteensä seitsemän  ja  näiden toimenpiteiden kustannusarvio  on 0,2  Mmk. 

Toimenpideluokka  I  

Ensimmäisen toimenpideluokan toimenpiteillä vähennetään noin  0,3  Mmk:n investoinneilla 
 0,08  henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Tällöin ensimmäisen vuoden tuottoaste  on 

29,0  %. 

Toimenpideluokka  II  

Toisen toimenpideluokan toimenpiteillä noin  2,2  Mmk:n investoinneilla vähennetään  0,09 
 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden tuottoaste  on 3,8  %. 

Toimenpideluokka  III  

Kolmannen  luokan toimenpiteillä voidaan vähentää noin  6,2  Mmk investoinneilla  0,03 hen
-kilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden tuottoaste näillä toimenpiteillä 

 on 0,4  %.  

4.6  Toimenpiteiden vaikutukset 

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden 	tehokkuutta 	arvioidaan 	henkilövahinko- 
onnettomuuksien vähenemisenä eli säästyvillä henkilövahinko-onnettomuuskustannuksi-
na. 

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

Multian  kuntaan esitettävät toimenpiteet, niiden alustavat kustannusarviot sekä henkilöva-
hinko-onnettomuusvähenemät esitetään taulukoissa sivuilla  27-29.  



MU  LIlA 
TOIMENPIDELUOKKA  I 	1.  Vuoden tuottoaste  >15  %  tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset < 5000mk  

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

vah  Iv 1 000  mk tuottoaste T=Tiel 

% K=Kta  

Vt  18  Töyrylàn  mutkat  Mutkan  merkit  (vt  18 to 35  etäisyys  2000  ja  2500) I002 2 976,8 T 

3A Kt 58  Sinervantien liittym Saarekkeelinen suojatie,  liittymä  Q015 30 48,8  T/K Kaavamuutos  on  tehty  
(to 18  etasyys  6740)  katkaistaan  ja  muutetaan pihaliittymaksi, 

talvikunnossapidon  tehostaminen  

4A  Vt  18  Mu)tiantien  ja  pt 16529  )iittymä Saarekkeelinen suojatie,  nopeusrajoitus  0,015 30 48,8 	-  T 
jot 18 to 39  etaisyys  2549) 50 km/h  ->  40 km/h 

SA Kt 58  Multiantien (ilttyma Saarekkeellinen suojatie  ja  Mu)tiantien  0,012 25 46,8  T/K  
(to 18  etäisyys  6730)  muuttaminen tonttiliittymäksi  

Kt 58  Lukkarin mutka, koulun kohta Saarekkee)Iinen suojatie, nakema-  0.006 20 29,3 T  
raivaus  (to 18  et5syys  6680) 

7A Kt 58  torin  ja  Osuuspankin (uttymat Liittymien uudeDeen muotoiju, reunakivet,  0,012 50 23,4 K  
(kt  58 to 18  etäisyys  6820)  pensasistutukset, toria(uee(le ku)ku 

Mu)tiantien  kautta, suojatiesaareke  

8A Kt 58  Sa)en  ja  Korsun edusta Korotetaan piha-a)ue  ja  kavennetaan  0,012 55 21,3  T/K Kaavamuutos  tehty 
(tol8 et8isyys  6720)  tiittymia  pihaan, reunakivet, nakemien 

parantaminen  

9A K) 58  terveysaseman kohta Saarekkeeuinen suojatie  0,005 2 19,5 T 
(to 18  etäisyys  6320)  

1OA  Vt  18  Sepantien luttyma Nakemaraivaus  to 39  etäsyys  3215) 0 1 0  T/K 

hA Kopolanraitti Lapiku(kukielto, nakemien  parantaminen  0 2 0 K 

12A Pt 16519  Tarhapään  koulun kohta Nopeusrajoitus  80-> 60 km/h,  nakemien  0 2 0  T/K  
(to 2  etäisyys  0)  parantaminen kou)un (yttymassä  

13A  Vt  18  Pa)sankosken  silta Levähdysalueen/(nfotau)un  0 2 0 T 
Ito 37  etäIsyys  3000)  enakkovaroitusmerkkit  

14A Pt 16517  Purolantien (ii)tymä  Varoitus sivutie)iittymästä  0 2 0 T 
(to 3  etäisyys  2300)  ______________ _________________ __________ ______________________________________________ 
Suojateiden havaittavuuden  paranta-  Suojatiemaa(aukset  ja  suojatie-merkeille * 	

20  
T/K 

-  minen vt  23,  vt  l8ja Mujtiantie heratevarret 

YHTEENSA 	 0,079 	266 	29,0 

*  
Kustannuksissa mukana  vain  heratevarret 

r'.)  



TOIMENPIDELUOKKA  II 	1.  Vuoden  tuottoaste  1 -15  %  tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  5000 -25000  mk  

Tunn.  Kohde Toimenpide  Heva. Kustann.  1.  vuoden  Toteut, HIJOM 

vah  Iv 1 000  mk  tuottoaste T=Tie) 
% K=Kta  

Vt  18  vlillá Joonaantie-Torpparintie Suojatiesaarekkeita  4  kpl, nakemien  0,010 80 12,2 1 
to 39  etäisyys  2660-3500)  parantaminen  

28 Pt 16775  Sahraj&ven  koulun kohta  Valaisinpylväan  siirto,  nopeusraj  0,001 10 9,8 T 
(to 1  etäisyys  700-1200)  alentaminen  80 km/h  ->  60 km/h (1,2 km)  ____________________________________  

3B  Vt  18/Kt  58  luttymä Suojatiesaareke, kiertoliittyma  0,058 750 7,5 T  
(st  18 to 39  etäisyys  2792)  __________________________________________ 
Multiantie/Rauhalantien luttyma  Korotettu  suojatie  ja  saarekkeellinen  0,004 65 6,0 K  

suojatie  seka  kI-väylan  ja grillin  piha- 
alueen erottaminen  liittymästa  

58 Kt 58  lahteen kohta  P -alueen  leventaminen saarekkeilla  ja  0.002 50 3,9 T 
(to 18  etäisyys  2000)  erottaminen  ajoradasta ________ ____________ ______________ _________ _______________________________________  

6B  Vt  18  Imt  627  luttymä (Petäjävedentie Nkemaraivaus  (Vt  18 to 40  etäisyys  0), 0,001 25 3,9 1  
/IJuraistentie)  (Vt  lB  to 40  etäisyys  0)  suojatiesaareke mt  627  toi etäisyys  10) 

7B Kt 58  Hallinsalmen  silta  KI-vaylan  rakentaminen  Hallinsalmen  yli  0,002 600 3,3 T 
Ito 18  etäisyys  5800)  noin  150 m  _______________________________________  

88 Kt 58 to 18  etaisyys  6850  - Luttymien  uudelleen  muotoileminen  0,003 100 2,9 K  

vt  l8Ikt  58  liittymä,  kauppakeskus,  kaventaminen,  yhdistaminen, reunakivet  
Posti,  Asuvalinta pensasistutukset __________________________________  

98  Vt  18  Jussintien liittyma  Korotettu  suojatie  ja  kI-vaylan  jatkaminen  0,005 400 1,2 T 
(to 39  etäisyys  2000)  Mantytielle  asti  n 400  metria  

108  Multiantie/Käpylantien  k( -vay(ä  Korotettu  suojatie Multiantielle  ja  nopeus-  20  -  K  Jaksolla  on  tapahtunut  kI-heva  
rajoitus  40 km/h  ->  30 km/h 

TT  Kirkkoraitti Estetaan lapikulku Pappilantielle kivetyk-  0 20 0 K 
sin,  kieltomerkki,  tontille ajo sallittu -lisäkilpi  

Kt 58  Koulupolun  liittymä  Näkemäraivaus, liittyma  muutetaan  0 20 0  TIK  Kaavamuutos  tehty  
(to 18  etäisyys  6690)  Sinerväntien liittymaksi ______________ _________ _______________________________________  

138  Rauhalantie  14  Korotettu  suojatie Jussintien  ja  Rauha-  0 20 0 K  
lantien liitymäan, suojatiemaalaus  Rauha - 
lantie  14  kohdalle  

148  Rauhalantie  11  Korotettu  suojatie Kissanniementien  0 20 0 K  
liittymaan, nakemien  parantaminen  

Multiantie Ajokieltomerkki,  tonteille ajo sallittu-  25  -  K  Jaksolla  on  tapahtunut  kI-heva 
lisakilpi.  virastotalo-  ja  torialueen  
erottaminen  Multiantiestä 

YHTEENSA 	 0086 	2180 	3.8 

r',)  



TOIMENPIDELUOKKA  III 	1.  Vuoden tuottoaste  <1  %  tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  >25 000  mk  

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

vah  Iv 1 000  mk  tuottoaste T=Tiel 

% K=Kta  

Mt  627,Peura(an  mutka  (to 2  etäisyys  Sivukaltevuuden  parantaminen, sivutie-  0 004 700 0,6 T 

2500  -  to 3  etäisyys  46)  (iittymat  näkyviin  "heijastetolpin" ** 
 

2C Kt 58  Raitalan  mutka  Tien  levennys  ja  suuntauksen  0.0 19 4 000 0,5 1  Tehty  tarveselvitys,  Multia -Keuruu  
(to 18  etäisyys  4020-6020(  parantaminen  Raita(an  kohdalla  yhteensa vãli(le yht.  20 km  

noin  2 km 

3C Mt 627  Holmilampi Sivukaltevuuden  parantaminen  0 003 700 0,4 T 
(to 1  etäisyys  2500-3600)  

Pappilantie  Korotetut suojatiet Kirkkoraitin,  Katon-  0 45 0 K  
tien  ja  Rnhitien liittymiin  sekä kappelin 

alueelle. rajoitus  50 km/h  ->  40 km/h 

SC Pt 16519  Lihjamontien (iittyma Liittymän uudeteen  muotoilu  0 100 0 1 
(to 1  etäisyys  100)  _______ ___________ _____________ ________ ____________________________________  

6C  Erimuksentie  Korotettu  suojatie Rajapo(un (uttymdän,  0 250 0 K  
nopeuden alentaminen,  paällystaminen  

7C Pt 16529  vli(lã  vt  18  Mu(tian  saha 	(to  KI-väylan  rakentaminen  n 400  metrin  0 400 0 T  Kohde tulisi toteuttaa  Multian  
1  etäisyys  150-550  (  matkalle  (tai  rakennettavalle  ohitustiete ohitustien  rakentamisen 

asti  n. 1500  metria)  yhteydessä  

YHTEENSA 	 0.026 	6 195 	0,4  

** 
Heijastepolpat ensimmaisen toimenpideluokan  toimenpide  
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5.  LIIKENNEKASVATUS-  JA  TIEDOTUSSUUNNITELMA 

 5.1  Yleistä  liikennekasvatuksesta  ja  -tiedotuksesta  

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

 Nuorten ja  kokemattomien.  varsinkin mieskuljettajien ajamat onnettomuudet johtuvat usein 
näyttämisen halusta  ja  omien kuljettajan taitojen yliarvioimisesta. Rattijuoppous  on  osoitus 
omasta  ja  toisten turvallisuudesta piittaamattomasta asenteista. Vanhukset  ja  lapset saat-
tavat olla terveistä asenteistaan huolimatta turvallisuusriski itselleen  ja  muille.  Lasten ko-
kemus  liikenteestä  ja  arviointikyky  ovat puutteellisia, vanhuksilla huomiokyky voi olla 
alentunut sekä reagointinopeus  ja  liikkuminen hidastuneet. Liikennekasvatuksella pyritään 
vaikuttamaan ihmisten asenteisiin niin, että  he  käyttäytymisellään edistävät liikenneturval-
lisuutta. Liikennetiedottamisella vaikutetaan siihen, että ihmiset tunnistavat omat edellytyk-
sensä  ja  mandollisuutensa selviytyä liikenteessä. 

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

 tuttuun ympäristöön soveltuvaksi.  

5.2  Liikennekasvatus  ja  -tiedotus  Multian  kunnassa 

Yleistä 

Kaikkia väestöryhmiä koskeva jatkuva liikennekasvatusprosessi edellyttää kaikkien kun-
nan toimialojen osallistumista  ja  yhteistyötä sekä yhteisen suunnittelu-  ja  seurantajärjes-
telmän  kehittämistä. Järjestelmän avulla vaikutetaan eri ikä isten  ja  eri tavoilla liikkuvien 
kuntalaisten käyttäytymiseen liikenteessä. Asukkaat yritetään saada myös tiedostamaan 
omat mandollisuutensa vaikuttaa liikenneturvallisuusasioihin. Kunnan viranomaisten kes-
kinäisen yhteistyön lisäksi tulee tehdä yhteistyötä myös muiden liikenteen parissa toimivi-
en viranomaisten  ja  järjestöjen kanssa. 

Tavoitteet  

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

man turvallisesti. Toinen tärkeä tavoite  on  tiedotustoiminnan tehostaminen. Tiedottami-
sella pyritään kiinnittämään kuntalaisten huomio liikenneturvallisuusasioihin, kerrotaan on-
gelmista  ja  turvallisuuden edistämiseksi tehtävästä työstä. Tiedottamisen tavoitteena tulee 
olla myös vuorovaikutuksen lisääminen kuntalaisten kanssa. Kunnassa liikenneturvalli-
suustyötä tekevien henkilöiden tulee olla asukkaille tunnettuja, jolloin heitä  on  kaikkien 
helppo lähestyä. Lisäksi tiedottamisen tulee olla tehokasta  ja  jatkuvaa. Tiedottamiseen 
osallistuu  ja  siitä vastaa kukin toimiala osaltaan. 

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



Il  

Liikennekasvatuksen  ja  -tiedotuksen  organisointi 

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

•  riittävien resurssien turvaaminen 
• yhteistyöjärjestelmä  (kunnan toimialat  ja  eri järjestöt, yhdistykset  ja  viranomaiset) 
• tiedottaminen 
•  työntekijöiden koulutus 
• liikenneturvallisuusaineiston  hankinta 
• onnettomuusrekisteri  

Kuva  14 	Liikennekasvatustyön organisointi 
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Liikennekasvatusta  ja  -tiedottamista koordinoi  liikenneturvallisuusryhmä,  johon kuuluu 
kuntaan nimettävä liikenneturvallisuusvastuuhenkilö  ja  eri toimialojen yhdyshenkilöt.  Vas

-tuuhenkilö  nimetään joitain kunnan toimialaita. 

Ryhmän tehtäviä ovat: 

•  huolehtia yhteistyöstä eri toimialojen  ja  järjestöjen kanssa 

	

• 	hankkia liikenneturvaltisuusaineistoa  ja  jakaa  se  muille toimialoilie 
•  tehdä kunnan vuosittainen liikenneturvaliisuusohjelma 
•  seurata koulutustarjontaa  ja  tiedottaa siitä 
•  huolehtia liikennekasvatustyön tavoitteiden toteutumisen arvioinnista  ja  seurannasta 

Liikenneturvaiiisuutta  koko  kunnassa koordinoivan vastuuhenkilön lisäksi jokaisella toimi- 
alalla  on  yhdyshenkilö,  joka huolehtii käytännön liikenneturvaliisuustyöstä toimialallaan. 
Työn onnistumiseksi olisi myös huomioitava, että liikenneturvailisuustyö lisää vastuuhen

-kilön ja  yhdyshenkiiöiden työmäärää.  Kyseisten henkilöiden lisääntynyt työmäärä tulisi 
huomioida palkanlisäyksenä  tai  kokouspaikkioina.  

Kunta  
1...  3vuotta  

antaa  taioitteet 	 - 	 antaa  ta\.Oitteet  
antaa  resurssitJ 	 io rtci 	antaa resurssit 

uraa  ja 	 _____ 

6Tdiiyhteistyot 
koordino, YhtetstYöt 	 ,aportol 	 toimialojen  valita  
toimialojen  välillä 	 tarkistha  
laatu  liikennekasvatus- r' ierää  ja  jakaa liikennetur1'SeU1 	 liikennekasvatus - 
ohjelman 	 vallisuusaineistoa 	 IOI 	 ohjelman 

_______  seuraa  koulutustarjontaa  
yhteys  tiedotusvalinisiir 

Yhthstykset 

	

Jarjestot 	toimittavat  lnkennetullisuusainei  toa  
järjestavat  koulutusta 
osallistuvat  koordinointiin  

oma ksuvat liikenneturva Ilisen käyttäytymisen mallit  

Kuva  15 	Liikennekasvatusprosessi 



5.2.1  Tekninen-ja ympäristötoimi 

 Nykytila 

Teknisen toimen työhön kuuluu huolenpito fyysisen  liikenneympäristön  tilasta, johon kuuluu 
maankäytön  ja  katujen suunnittelu, toteuttaminen  ja  kunnossapito.  Liikenneturvallisuus  liit-
tyy siten kiinteästi  ja monimuotoisesti  toimialan jokapäiväiseen työhön.  Kaavateiden  ja  alu-
eiden suunnittelijoiden koulutukseen kuuluu  liikenneturvallisuusasiat  ja  he  saavat siksi ai-
heeseen liittyvää täydennyskoulutusta työnantajan järjestämissä  koulutustilaisuuksissa. 

 Suunnittelijoiden käytössä olevat ohjeet  ja  normit sisältävät myös  liikenneturvallisuusmää-
räyksiä  ja  -ohjeita.  

Liikennekasvatusta  ja  -tiedottamista ei koeta suoranaisesti  toimialojen  tehtäviin kuuluviksi. 
Vuorovaikutus asukkaiden  ja  tienkäyttäjien kanssa  on  vähäistä. Suunnitteluvaiheessa yh-
teydenpitoa asukkaisiin ei ole järjestetty, esimerkiksi  kaavateiden  parantamisen yhteydes-
sä yleisötilaisuuksia pidetään  vain  poikkeuksellisesti.  Jär)estelmällistä  yhteistyötä muiden 
kunnan  toimialojen  kesken ei  liikennekasvatuksen  osalta ole ollut. Säännöllistä yhteistyötä 
paikallisten tiedotusvälineiden kanssa ei ole järjestetty.  

Liikenneväylien  kunnossapito vaikuttaa merkittävästi  liikenneturvallisuuteen  ja  liikkumisen 
turvallisuuteen.  

Multian  kunnan  kaavateillä,  kiinteistöjen piha-alueilla  tai  yksityisteillä  tapahtuvia liikenneon-
nettomuuksia ei kunnan toimesta rekisteröidä järjestelmällisesti. 

Tavoitteet 

Teknisen toimen tavoitteet  liikennekasvatuksen  ja  -tiedottamisen osalta ovat yhteistyön li-
sääminen  en  toimialojen  välillä  ja  järjestelmällisen tiedottamisen  sisällyttäminen  osaksi 

 työnkuvaa.  

Teknisen  ja ympäristötoimen  yhtenä tärkeänä tehtävänä  on  edistää turvallisen ympäristön 
 ja  tasa-arvoisten  liikkumismandollisuuksien  luomista kaikille  multialaisIle.  Tehtävässä on-

nistuminen vaatii kiinteää yhteistyötä kunnan eri  toimialojen  ja  muiden  yhteistyötahojen, 
 kuten  Tielaitoksen  ja  poliisin kanssa. Maankäytön, yleisten teiden,  kaavateiden  ja  alueiden 

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

Yhteistyön edistämiseksi kaikista uusista suunnitelmista ilmoitetaan  jo  aikaisessa vaihees-
sa kunnan eri osapuolille  ja  asukkaille. Uusi  rakennuslaki,  joka tullee voimaan vuoden  2000 

 alusta, edellyttää vuorovaikutuksen  ja  julkisuuden lisäämistä  kaavoitustyössä.  Esimerkiksi 
näissä  kaavaratkaisujen esittelytilaisuuksissa  voidaan luontevasti käsitellä myös hankkeen 

 liikenneturvallisuusvaikutuksia.  Kun suunnitelmat  tarkentuvat  ja  hankkeen toteutus lähes-
tyy, tiedottamista lisätään  ja tiivistetään.  Rakentamisen aikana yhteydenpito  on  säännöl-
listä. Kun  liikennejärjestelyistä  kerrotaan, tulee  erityisryhmät,  kuten koulut, vanhusten  pal

-velutalot  ja  vastaavat, ottaa huomioon nykyistä paremmin. Uusista toiminnallisista ratkai-
suista ilmoitetaan riittävän ajoissa  ja  toistuvasti sekä opastetaan ihmisiä käyttäytymään 
niissä oikein.  
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Tekninen-  ja  ympäristötoimi  pyrkii esittelemään omaa työtänsä esimerkiksi kouluihin konk-
reettisten hankkeiden yhteydessä  ja  siinä ohessa antamaan liikennekasvatusta  ja 

 -  valistusta sekä jakamaan aiheeseen liittyvää materiaalia. Esittelytilaisuuksiin löytyy hel-
posti hyvin käyttökelpoista materiaalia esimerkiksi eri järjestöjen, kuten Tieyhdistyksen  ja 

 Liikenneturvan lnternet-sivuilta. Tiedottamisesta vastaavat siihen toimialalla nimetyt hen-
kilöt. Yhdessä liikenneturvallisuusvastuuhenkilön kanssa sovitaan paikallisten tiedotusvä-
lineiden kanssa säännöllisestä liikenneturvallisuutta edistävästä uutisoinnista. 

Teknisen toimialan henkilöstö, suunnittelijat, rakentajat  ja  kunnossapitäjät,  koulutetaan si-
säisesti huomioimaan liikenneturvallisuus  ja  erilaiset liikenteessä mukana olevat ryhmät 
entistä paremmin. 

Liikenneonnettomuuksien määrän seuraamiseksi  ja  onnettomuuspaikkojen  selvittämiseksi 
olisi toivottavaa, että Multialla saataisiin käyttöön tieosapohjainen onnettomuusrekisteri. 
Rekisteri auttaa onnettomuuksille alttiiden paikkojen löytämistä, jolloin tarvittavat korjaus- 
toimenpiteet voidaan nopeasti määritellä  ja  ehkäistä uusien onnettomuuksien syntyminen. 

Kehittäminen 

Teknisellä toimella  ja  ympäristötoimella  on  merkittävä vastuu kunnan liikenneturvallisuus-
työstä  ja  siten myös liikennekasvatuksesta  ja  -tiedottamisesta. Toimialoilta nimitetään yh-
dyshenkilöhenkilö, joka osallistuu muiden toimialojen väliseen yhteistyöhön liikenneturval-
lisuusryhmässä. 

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

Liikenneturvallisuuskoulutus  liitetään osaksi teknisen  ja  ympäristötoimialan  henkilökunnan 
koulutusta. Koulutuksen tulee olla systemaattista  ja  määräajoin  toistuvaa. 

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

5.2.2  Sosiaalitoimi 

Nykytila  

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

 eivät siihen riitä. Vanhemmat tuovat  ja  vievät lapsen hoitoon  ja  hoidosta kotiin. Hoidossa-
oloaikana päiväkodin aitojen ulkopuolella liikuttaessa hoitohenkilökunta  on  aina  lasten 

 mukana kertoen, opastaen  ja  ohjaten lapsia konkreettisissa tilanteissa. Esikoulussa käsi-
tellään liikenneasioita  ja  peruskoulun aloittavien  lasten  kanssa käydään läpi turvallinen 
koulureitti. 
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Päivähoidossa ei anneta systemaattisesti liikennekasvatusta, vaikka  se  koetaan erittäin 
tärkeäksi. Lapset saavat kuitenkin hyvin konkreettista opetusta liikenteessä käyttäytymi-
seen. Heille opetetaan liikennemerkkejä  ja  turvallisia leikkipaikkoja  ja  he  oppivat ylittä-
mään kadun  tai  tien suojatietä pitkin.  Lasta  koskevia liikennetapahtumia tarkastellaan 
myös keskustelujen  ja  kuvien avulla. Myös poliisi vierailee päiväkodeissa  ja  kerhoissa. Po-
liisin opetuksen painopiste  on  kevyen liikenteen asioissa  ja  leikkipaikkojen  turvallisuudes-
sa. Lastenhoitajat  ja  vanhemmat toivovat liikennekasvatusta myös itselleen. 

Nykyajan vanhukset ovat mieleltään virkeitä  ja  autoilevatkin  mielellään, vaikka näkö, kuulo 
 ja  reaktiokyky  saattavat olla heikentyneet.  Vanhustyössä  kampanjoita  tai  teemapäiviä 

 vanhuksille ei ole järjestetty. Poliisin  tai  kunnan muiden toimialojen kanssa ei ole tehty lii-
kenneturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä. Liikennekasvatus liittyy kunnan sosiaalitoimialan 
vanhuksille järjestämään päivätoimintaan, johon osallistuu kuitenkin  vain  pieni  osa  van-
huksista. Vanhuksiin  ja  myös vammaisiin kohdistuvaa liikenneturvallisuustyötä  on  myös 
läheisten asenteiden parantamiseksi tehtävä työ. Vanhuksia  tai  vammaisia ei saa syyllis

-tää  eikä aliarvioida, vaan heidät  on  kohdattava tasavertaisina yhteistyökumppaneina kun 
järjestetään esim. tietoiskuja liikenteestä. 

Tavoitteet  

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

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

kuiset vaikuttavat  lasten  asenteiden  ja  käyttäytymismallien  muodostumiseen omalla esi-
merkillään. Fäivähoitajien tulee tarvittaessa antaa asennekasvatusta myös  lasten  van-
hemmille  ja  saada heidät sitoutumaan Ilikennekasvatuksen tavoitteisiin paremmin. 

Vanhustyässä liikenneturvallisuusongelmat  eivät ole niinkään kiinni vanhusten asenteista 
vaan siitä, että heidän havainto-  ja  toimintakykynsä voivat olla alentuneet. Nämä seikat 
vaikeuttavat vanhusten selviytymistä liikenteessä  ja  saattavat aiheuttaa vaaratilanteita lii-
kenteessä. Vanhukset tarvitsevat ensisijaisesti opastusta käytännön asioissa. Heitä tulee 
valistaa liikenteen vaaroista  ja  tiedottaa mandollisuuksista parantaa oman liikkumisen tur-
vallisuutta. Erilaiset apuvälineet. kuten potkuri, kävelykeppi  ja  liukuesteet  auttavat turval-
lista liikkumista liukkaalla tiellä. Myös muiden ihmisten tulee muistaa vanhusten rajoitteet 
liikkumisessa  ja  antaa heille aikaa  ja  apua vaikkapa tienylityksessä. 

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

Yhteistyön käynnistäminen eri osapuolten kesken  on  toimialan keskeisimpiä tavoitteita, 
esimerkiksi poliisin kanssa voi järjestää vaikka tapauskohtaisia neuvotteluja vanhusten 
ajokunnosta. 



Kehittäminen 

Päivähoidon liikennekasvatus tapahtuu tutussa  ja  turvallisessa ympäristössä. Oppituoki-
oita varten  on  olemassa Liikenneturvan  ja  muiden tuottamaa opetusmateriaalia. Poliisi  on 

 valmistanut myös itse omaa paikkakuntakohtaista opetusmateriaalia. Opetusmateriaalin 
avulla voidaan havainnollistaa  ja  tutkia erilaisia liikennetilanteita. Poliisin vierailut päiväko-
teihin  ja  -kerhoihin  ovat hyvin toivottuja. Poliisin ojentamana heijastin saa erilaisen arvosi-
sällön kuin kaupasta ostettu. Normaaleihin päivätoimiin, kuten askartelu-, piirtämis-  ja  au

-luhetkiin  voidaan säännöllisesti ottaa liikenneturvallisuusteema. Kaduilla  ja  teillä liikuttaes-
sa  on  tärkeää, että siihen liittyy käytännön opastus liikenteessä selviytymiseksi. 

Henkilökunta  on  saatava käytännössä toteuttamaan tiedostamansa liikenneturvallisuus
-asiat,  kuten aikuisen esimerkin vaikutus  lasten  asenteisiin. Tähän voidaan vaikuttaa tie-

dottamalla ilmoitustauluilla  ja  jakamalla esitteitä. Henkilökunnalle jaetaan säännöllisesti 
myös Liikenneturvan Liikennevilkku-lehti. Myös eri järjestöjen lnternet-sivuilta löytyy erit-
täin monipuolista eri ikäryhmille suunnattua tietoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä sei-
koista  ja  viimeisimmät aihetta käsittelevät julkaisut. Liikenneturvan  ja  Tieyhdistyksen  Inter-
net-sivuja kannattaa seurata säännöllisesti.  Lasten  vanhemmat  on  saatava sitoutumaan 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osana sitoutumista  on  esimerkiksi yhdessä päivä-
kodin kanssa sovittujen liikenneturvallisuussääntöjen noudattaminen myös kotimatkoilla. 
Vanhempiin voidaan vaikuttaa vanhempainilloissa  ja lasten  kautta. 

Vanhuksia voidaan opastaa tekemään itsensä näkyviksi liikenteessä käyttämällä heijas-
timia  ja  heijastavia  vaatteita. Ikääntyneille autoilijoille voidaan järjestää yhteistyössä polii-
sin, Liikenneturvan  tai  autokoulun kanssa ajo-  ja  liikenteessä selviytymiskursseja. Esimer-
kiksi Liikenneturvalla  on  iäkkäiden turvallisuuskysymyksiin perehtyneitä kouluttajia, joiden 
asiantuntemus  on  aina käytettävissä. Erilaisten liikkumista helpottavien apuvälineiden  ja 

 turvavälineiden  käyttämisestä voidaan tiedottaa säännöllisesti ilmoitustauluilla  ja  esimer-
kiksi kutsumalla vierailijoita kertomaan  ja  havainnollistamaan niiden käyttämistä. Vanhuk-
sille voidaan tarjota myös itseopiskeluaineistoa, kuten videoita. Internetistä eri järjestöjen 
sivuilta löytyy myös paljon käyttökelpoista liikenneturvallisuusmateriaalia. 

Vanhuksille  on  kerrottava muuttuneista kulkureiteistä  ja  muista liikenneympäristön muu-
toksista  ja  väliaikaisista järjestelyistä. Kaikkien vanhusten kanssa tekemisissä olevien 
henkilöiden - kotisairaanhoidossa, kotipalvelussa, kirjastoissa, liikuntatoimessa, päiväkes-
kuksissa  ja  eläkeläiskerhoissa -  tulee jokapäiväisessä työssään valistaa vanhuksia liiken-
teen vaaroista  ja  kertoa turvallisesta liikkumisesta. 

Tiedotusvälineitä pyritään aktivoimaan liikennetiedottamista tarjoamalla niille materiaalia  ja 
 aiheita vanhusten liikenneturvallisuuteen  ja  liikkumiseen liittyvistä aiheista.  

5.2.3  Terveystoimi  

Ny  kyti  la  

Neuvola  on  meille kaikille tuttu omasta lapsuudesta. Vanhemmille neuvola tulee tutuksi 
perhettä tukevana paikkana. Kaikki lapsen kasvuun  ja  kasvattamiseen liittyvät  asiat  koh-
dataan neuvolassa yhdessä perheen kanssa. Liikenneturvallisuuteen liittyvä kasvatus  on 

 kiinteä  osa  neuvolan toimintaa. 
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Neuvolassa liikennekasvatus  on  henkilökohtaista opetusta  ja  ohjausta sekä eri ryhmiin 
kohdistuvaa tiedon jakamista. Jokaiselle vanhemmalle kerrotaan perhevalmennuksen yh-
teydessä  ja  kotikäynneillä imeväisikäisten kuijettamisesta  autossa  ja  ohjataan, mistä  tur

-vaistuimia  voi ostaa  tai  lainata. Neljävuotiaille  ja  heidän vanhemmilleen puhutaan liiken-
teessä kulkemisesta  ja  jaetaan Kulkunen-lehti. Myös omissa terveyskasvatuslehtisissä kä-
sitellään liikenneturvallisuutta lapsen näkökulmasta. Viisivuotiaille  ja  heidän vanhemmil-
leen kerrotaan  ja  kerrataan ne valmiudet, joita turvallinen liikkuminen vaatii. Lisäksi kerra-
taan liikenteessä käytettävät turvavarusteet (turvaistuin, kypärä, heijastimet). Kuusivuoti-
aihe  ja  heidän vanhemmilleen kerrotaan ennen kouluunhähtöä liikenneasiat  ja  valmiudet, 
jotka lapsen kanssa  on  harjoiteltava koulumatkaa varten.  Nuorten ja  aikuisten liikennekas-
vatus ei ote terveystoimen puolella systemaattista.  

Oman  henkilökunnan  ja  päivähoidon valmiuksien lisäämiseksi  on  poliisin kanssa järjes-
tetty yhteisiä tietoiskuja. 

Tavoitteet 

Kunnan liikenneturvalhisuustyö  on poikkihallinnolhista  yhteistyötä. Terveystoimen liikenne- 
kasvatuksen pääkohderyhmänä ovat neuvolaikäiset lapset  ja  heidän vanhempansa. Vas-
tuu pienimpien  lasten  liikenneturvallisuudesta  on  vanhemmilla, joten tavoitteena  on,  että 
kaikki vanhemmat saavat riittävästi tietoa  mm. turvavälineistä. 

Työterveydenhuollon  kautta voidaan myös antaa liikennekasvatusta osalle kunnan väes-
töä. Työterveydenhuolto voisi kannustaa työyhteisöjä kiinnittämään huomiota työmatkojen 

 tu  rva  Il  is  uuteen. 

Kehittäminen  

Terveystoimen  ja  kunnan muiden toimialojen tulee tehdä yhteistyötä  ja  toteuttaa osaltaan 
kuntaan laadittava hiikennekasvatussuunnitelma. Neuvolaterveydenhoitajien  ja  muun  ter-
veydenhoitohenkilökunnan  koulutuksessa huomioidaan hiikenneturvalhisuus  ja  hiikennekas-
vatusasiat. Liikenneturvallisuusyhteyshenkilö  huolehtii siitä, että koulutuksesta vastaavat 
henkilöt ottavat heidät huomioon koulutusta suunnitellessaan  ja  henkilöitä koulutukseen 
vahitessaan.  

5.2.4  Sivistystoimi  

Nykytila  

Multialla  kouluissa  on  perinteisesti kaikilla kouluasteilla opetettu oppilaille liikennekasva-
tusta: tietoja  ja  taitoja liikenteessä selviämistä varten. Liikennekasvatus liittyy tällä hetkellä 
muutaman aineen yhteydessä tapahtuviin tietoiskuihin. Kouluille  on  juuri saatu hyvätasoi

-set liikennekansiot.  Kunnassa liikennekasvatuksen vastuuhenkilöä ei ole nimetty. 

Opettajat kokevat liikennekasvatuksen tärkeäksi osaksi koulun tehtäväkenttää. Oppilaiden 
tiedot  ja  asenteet liikenneasioihin ovat opettajien mielestä vaatimattomat. Ongelmaksi  on 

 koettu huoltajien saaminen mukaan yhteistoimintaan  ja  heidän asenteisiinsa vaikuttami-
nen. Liikennekasvatukseen liittyvän vähineistön  ja  varusteiden monipuohisuus vaihtelee 
kouluittain, kuten myös asenteet polkupyöräkypärän käyttöön. Koulunsa aloittavihle  eka

-luokkalaisille  jaetaan kaikille kypärä. Liikennekasvatukseen liittyvää yhteistyötä kunnan 
muiden toimialojen  tai  poliisin kanssa ei ole tehty. 
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Kouluissa annettava liikennekasvatus seuraa oppilaiden kehitystä.  Ala-asteella pääpaino 
 on  oman koulutien turvallisen kulkemisen opastusta. Oppilas tutustuu lähiympäristönsä 

vaarakohteisiin  ja  heille opetetaan tärkeimpien liikennemerkkien merkitys.  Ala-asteella lii-
kennekasvatus painottuu jalankulkuun, kolmannella  ja  neljännellä luokalla painopiste siir-
tyy polkupyöräilyyn. Viidennellä  ja  kuudennella luokalla sääntöjen opettamisesta siirrytään 
enemmän niiden merkityksen opettamiseen tarkoituksena saada oppilaiden asenteet 
sääntöjen noudattamiselle myönteisiksi.  Ala-asteella opetetaan myös turvavälineiden 
käyttöä. 

Kulttuuri-  ja  nuorisotoimen  tai  liikuntatoimen alalla ei liikennekasvatusta ole järjestel-
mällisesti tehty  ja  raittius-  ja  liikennelautakuntien  lopettaminen  on  osaltaan vähentänyt lii-
kennevalistusta. Liikennelautakunnan järjestämät liikennekilpailut ovat jääneet historiaan, 
joka näkyy selvästi varsinkin yläasteen liikennekäyttäytymisessä. 

Tavoitteet  

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

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

 on  juuri ilmestynyt uusi aineisto ala-asteille  ja  opas polkupyöräkortin suorittamiseksi. Lii-
kennepuiston perustamista jonkun koulun  tai  päiväkodin yhteyteen voitaisiin myös harkita. 

Kulttuuri-, nuoriso-  ja  liikuntatoimen alalla liikennekasvatuksen  ja  -tiedottamisen ta-
voitteena  on  vaikuttaa nuorison asenteisiin  ja  sitä kautta parantaa liikennekäyttäytymistä. 
Kouluissa aloitettua turvavälineiden käyttöön tähtäävää tiedottamista jatketaan. Tavoittee-
na  on  yhteistyön tiivistäminen kunnan eri toimialojen, poliisin, järjestöjen  ja  kerhojen kans-
sa. Erilaisia tapahtumia  tai  tietoiskuja voidaan järjestää nuorisoilloissa  ja  nuorisotapahtu

-missa.  Nuoriso-  ja  liikuntatoimen liikennekasvatuksen yhteyteen tulee liittää myös liikenne- 
raittiuden edistäminen. Nuorille käyttökelpoista turvatietoa ovat esimerkiksi Liikenneturvan 
moottorikelkkailua, autonrenkaita, rattijuopumusta, turvavyötä  ja  nuoria kuljettajia koskeva 
aineisto. 
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Kehittäminen 

Sivistystoimeen  nimetään liikenneturvallisuudesta vastaava yhdyshenkilö.  Hän  edustaa 
toimialaansa kunnan yhteistyöasioissa, vastaanottaa kunnassa jaettavan liikenneturvalli-
suutta käsittelevän aineiston  ja  huolehtii  sen  jakamisesta. Yhdyshenkilö tekee myös vuo-
sittain suunnitelman liikennekasvatustyön toteuttamiseksi  ja  seuraa  sen  toteutumista. 
Käytännön liikennekasvatustyön painopiste  on  kouluissa, mutta sitä tulisi tehdä myös ker -
hoissa, nuorisotapahtumissa, diskoissa jne. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että kerho-ohjaajat 

 ja  muut vastaavat - esimerkiksi järjestöjen järjestämien kerhojen ohjaajat - saavat tarvitta-
vaa materiaalia  ja  jakavat  sen  myös edelleen.  

5.2.5  Poliisi osana liikenneturvallisuustyötä 

Poliisin liikenneturvallisuustyö  on  monimuotoista toimintaa, johon kuuluvat  mm.  ympäristön 
kartoitus, analysointi, keinojen suunnittelu, toteutus sekä arviointi  ja  seuranta. Liikenneva-
listus suunnataan kaikille asukkaille. Keskittymällä erityis-  tai  riskiryhmiin (esim.  lapset, 
nuoret, vanhukset) pyritään tehokkaasti ennalta ehkäisemään liikennevahingotja -rikkeet. 

Multialla  poliisi ei ole osallistunut  kovin  laajasti liikennekasvatukseen liittyvään yhteistyö-
hön. Poliisi käy mielellään kouluissa, päiväkodeissa  ja  kerhoissa kertomassa liikennetur-
vallisuusasioista. Kouluihin poliisi tulee opettamaan liikennekasvatusasioissa koulun aloit-
teesta  ja  koulun esittämästä aihepiiristä. Opetus tapahtuu pääasiassa luokassa. Opetuk-
sessa huomioidaan oppilaiden ikäryhmä  ja  vuodenaika.  Usein opetus ajoittuu kevääseen, 
mutta jatkuvuutta ei ole varmistettu. 

Liikenneturvallisuustyössä poliisi  on  merkittävä kasvattaja. Tätä asiaa tulisi edelleen ke-
hittää lisäämällä poliisin  ja  kunnan eri toimialojen välistä suunnitelmallista yhteistyötä.  Po

-liisityön  kannalta olisi toivottavaa, että esimerkiksi kouluissa liikennekasvatus olisi järjes-
telmällistä toimintaa  ja  tapahtuisi yhteistyössä laaditun vuosisuunnitel  man  mukaisesti. Po-
liisin valmistautumista opetukseen helpottaisi,  jos  aiheet  ja  kohderyhmät voitaisiin sopia 
etukäteen.  

5.3  Toimintasuunnitelma 

Toimialakohtaiset  suunnitelmat 

Toimialakohtaiset  suunnitelmat  on  esitetty liitteenä olevissa taulukoissa. Suunnitelmassa 
esitetään toimialoittain työn avainalueet, tavoitteet  ja  menetelmät tavoitteiden saavuttami-
seksi. Suunnitelmissa  on  määritelty myös toiminnan ajoitus  ja  yhteistyökumppanit. Toimi-
aloittain vastuuhenkilöt nimetään erikseen liikennekasvatus  ja  -tiedotussuunnitelman  val-
mistuttua. Suunnitelman toteutumista seurataan  ja  arvioidaan toiminnan onnistumista, jol-
loin toimintaa voidaan tarvittaessa kehittää haluttuun suuntaan. 

Toimialakohtaiset  suunnitelmat liitetään osaksi hallinnonalan omia vuosittaisia toiminta- 
suunnitelmia. Kunnan liikenneturvallisuusvastuuhenkilö seuraa  ja  arvioi toimintaa vuosit-
tain. 
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Yhteistyön kehittäminen  

Liikenneturvallisuustyön  yhtenä tavoitteena  on  kehittää yhteistyötä kunnan eri toimialojen 
välillä  ja  muiden yhteistyötahojen kesken. Liikennekasvatuksen yhteistyön organisoimi-
seksi  on  esitetty malli kohdassa "Liikennekasvatus  ja  -tiedotus  Multian  kunnassa". Mallissa 
esitettyä järjestäytymistä muutetaan tarvittaessa vastaamaan kunnan erityispiirteitä  ja 
-  tarpeita. Organisaatiomallin mukaan yhteistyötä koordinoi kunnan liikenneturvallisuus-
vastuuhenkilöstä sekä toimialojen yhteyshenkilöistä koostuva Iiikenneturvallisuusryhmä. 
Vastuuhenkilö  ja yhdyshenkilöt  ylläpitävät kontakteja muihin yhteistyökumppaneihin. 

Tärkeimmät kunnan omien toimialojen ulkopuoliset yhteistyötahot ovat poliisi, Tielaitos  ja 
Liikenneturva  sekä paikalliset asukasyhdistykset, vammaisjärjestöt, autoalan järjestöt, 
autokoulut, liikennöitsijät, moottori-, polkupyörä-, yms. kerhot. Muun muassa Tielaitos jär-
jestää paljon omaan toimintaansa liittyviä tiedotustilaisuuksia, joiden yhteydessä voitaisiin 
luontevasti kertoa  ja  korostaa myös liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita  ja  näkökohtia. 
Yhteyksien ylläpitäminen muiden kuntien liikenneturvallisuusryhmiin  ja  keskinäisen yh-
teistyön aloittaminen mandollistaa laajojenkin teemojen käsittelemiseen. 

Tiedotusvälineiden  ja  kunnan yhteistyötä turvallisen liikkumisen edistämiseksi tulee kehit-
tää. Liikenneturvallisuusryhmän tarpeelliseksi katsomat tiedotteet  ja  uutiset tulisi saada 
julki paikallisissa tiedotusvälineissä. Liikenneturvallisuusryhmä voisi aktivoida tiedotusväli-
neitä käsittelemään säännöllisesti liikenneturvallisuutta koskevia teemoja. Teemat  ja uu-
tisoinnin ajankohdat  voitaisiin suunnitella vuosittain yhdessä eri tiedotusvälineiden edus-
tajien kanssa. 

Liikenneturvallisuusryhmän  työskentely 

Kunnan liikenneturvallisuusryhmä muodostuu liikenneturvallisuusvastuuhenkilöstä sekä 
eri toimialojen yhdyshenkilöistä. Liikenneturvallisuusryhmä laatu vuosittain kunnan liiken-
neturvallisuusohjelman, jossa sovitaan toimialakohtaisesti  mm. liikenneturvallisuustyön 
avainalueista  ja  siitä, miten kukin toimiala työhön osallistuu. Ryhmä seuraa toiminnan  ja 

 yhteistyön toteutumista  ja  arvioi  sen  onnistumista. Ryhmän puheenjohtajana  on  liikenne-
turvallisuusvastuuhenkilö, joka raportoi liikenneturvallisuustyöstä kunnan päättäjille. Ryh-
mä kokoontuu kaksi  tai  kolme kertaa vuodessa. 

Toimialojen yhdyshenkilöt  huolehtivat vuosittaisen toimintasuunnitelmien laatimisen yhtey-
dessä liikenneturvallisuusasioiden sisällyttämisestä työhön aikatauluineen  ja vastuuhen-
kilöineen. Toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat  tarkistetaan liikenneturvallisuusryhmäs

-sä.  Ryhmä määrittää säännöllisesti myös onnettomuusvähenemätavoitteet. 

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

apunaan myös eri alojen asiantuntijoita. 
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6.  SEURANTA 

Kunnan liikenneturvallisuusryhmän tärkeänä tehtävänä  on  seurata liikenneturvallisuuden 
kehittymistä. Seurannan tulee koskea sekä  liikenneympäristän  että  Ilikenneturvalli-
suusasenteiden  tilaa. 

Liikenneympäristön  seurannan tulee olla tiivistä, jolloin ongelmalliseksi tulossa olevat 
kohteet voidaan havaita riittävän aikaisessa vaiheessa. Tällöin parannustoimenpiteet voi-
daan tehdä  jo  ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. Ongelmallisia kohteita voidaan mää-
rittää muun muassa onnettomuusrekisterin avulla. Tielaitos rekisteröi poliisin tietoon tule-
vat yleisillä teillä sattuneet liikenneonnettomuudet. Kuntaan kehitettävän onnettomuusre-
kisterin avulla saadaan kaikki onnettomuudet 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 liiken-
nealueilla sattuvia tapaturmia, joissa moottoriajoneuvo ei ole osallisena. Tällaisia tapatur-
mia ovat esimerkiksi jalankulkijan liukastumiset, jotka ovat yleisiä erityisesti iäkkäille nais-
henkilöille. Näiden tapaturmien seurantaa voidaan kehittää terveydenhuollon henkilöstön 
kanssa. Paikallisesti  on  mandollista  mm.  kartoittaa jalankululle  ja  pyöräilylle  vaaralliset 
paikat. Seuranta palvelee myös kunnossapidon järjestämistä  ja  tehostamista. 

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

keaa. Erilaisten turvavälineiden käytön lisääminen  tai  väheneminen  on  kuitenkin yksi 
konkreettinen asenteita kuvaava mittari. Samoin rattijuopumuksen  ja  ylinopeuksien ylei-
syys kuvaa tielläliikkujien asenteita. 

Jokaisen toimialan tulee seurata liikenneturvallisuustyön kehitystä osaltaan sekä tarvitta-
essa korjata suunnitelmaansa  ja  kehittää toimintaansa. Liikenneturvallisuusryhmän tehtä-
vänä  on  huolehtia seurannasta  koko  kunnan osalta  ja  raportoida siitä kunnan päättäjille. 
Seurannan avulla varmistetaan liikenneturvallisuustyön jatkuvuus  ja  asetettujen tavoittei-
den toteutuminen. 

Suunnitelman toteutumisen seuranta  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  toteutumisen seuranta hoidetaan  Multian  kunnan  ja 
 Keski-Suomen tiepiirin yhteistyönä. Tiepiirissä seurannasta huolehtii liikenneturvallisuus-

insinööri  ja  kunnassa liikenneturvallisuuden seurantaryhmä. Kunnan tulee päättää vuoden 
 1999  alussa missä kohtaa organisaatiota liikenneturvallisuuden seurantaryhmä  on  ja  mistä 

 se  saa resurssit käyttöönsä. 

Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista, kunnan liikenneturvallisuustilanteen 
kehittymistä sekä liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelman käyttöönottoa  seurataan joka 
toinen vuosi kokoontuvassa työryhmässä. Tähän työryhmään kuuluvat  Multian  kunnan, 
Keski-Suomen tiepiirin, Keuruun kihlakunnan poliisilaitoksen  ja  Liikenneturvan edustajat. 
Työryhmän koollekutsujana toimii kunnan liikenneturvallisuuden seurantaryhmän pu-
heenjohtaja. 



MULTIA 	28.9-98 
	

T  =  työpaikka  

Yleiset tiet 
	

K  =  Koulu  

A  = Ammattiautoilila 

Nro  Osoite  

Tie 	Tieosa  Etäisyys 

Huom  Mainin- 

natikpl 

Ongelma Vastaajien toimenpide-ehdotus  

sely  

18 39 2 549  Multiantie /  

Motellin liittyma  

11  Ylinopeudet,  raskas  liikenne, 

huonot näkemät sivuteilta tultaessa 

Varoitusmerkit, 	raskasliikenne  pois ns. Vaasantien suunnitelman mukaan  

Pensaiden  ja  nurmen leikkaus, talvella korkeita lumipenkkoja 

K, T  

-  

2 58 18 6 440  Lukkarinmutka,  

koulukeskus 

11  Suojateiden  paikat (näkyvyys), näkemät, 

ylinopeudet 

Pensaat, istutukset  ja  talvella lumivallit pois suojatien edestä, hidasteet, alikulku,  

koulun liittymä parempaan paikkaan, nopeusrajoitus  40 km/h,  valvonta  

T, A,  

K 

3 18 39 1 995  Päivakodin  kohta  

Jussintien luttyma  

7  Kevyen liikenteen arjestelyl, ylinopeudet 

Mt 18  kaantyminen Jussintielle  tultaessa 

keskustasta 

Kevyen liikenteen väylän jatkaminen taajaman rajalle  tai  Honkatien paästä Mäntytielle  asti,  

alikulku päivakodin kohdalle  tai  ainakin suojatiet valtatielle  ja hidasteet, 	lapsista varoit- 

tavat merkit, valvontaa tehostettava, paivakodin kohdalla olevaa notkelmaa nostettava  

I  

4 18 
- 

39 

______ 
2807 

_________ 
Mt 58  liittyma  
________________________ 

6 

 ________  

Nakemät,  talvisin liukkaus, raskasliikenne, tien 

ylitys. huonot näkemat sivuteiltä tultaessa 

Puut  ja  pensaat pois liittymästä, liukkauden torjunta  

Kiertoliittymä,  talvella korkeita umipenkkoja  

K, T  

- 

5 58 18 6720  Salen  /  Korsun edusta  6  Tulo Vt  18,  näkemät  Kt 58  nopeusrajoituksen  lasku, kunnon merkit, istutukset pois, lumipenkat  T 

6 18 39 3  Ylinopeudet  Suunnitellun ohitustien rakentaminen, tutka  AT 

7 58 18 5 020  Raitalan  mutka  3  Mutka, nopeus Oikaisu, nopeusrajoitus  60 km/h I 

8 58 18 6 320  Terveysaseman kohta  3  Kevyen liikenteen järjestelyt  -  tien ylitys Liikenneolojen selkeyttäminen, hidasteita, alikulku kevyelle lukenteelle  I 

9 58 18 6 690  Koulupolun  liittymä  3  Puut  ja  pensaat pois hittymästä, valvontakamera  K 

10 58 18 6 730  Multiantien /  Salen  liittymä  3  Kevyen liikenteen jarjestelyt, näkemät Hidasteita,  alikulku kevyelle liikenteelle, pensaat Pois hittymästä T,K  

11 58 18 6 740  Sinerväntien  liittymä  3  Vilkas  tie  -  tien ylitys, näkemat Pensaat pois liittymästä, talvella korkeita lumipenkkoja  T  

Kaava-  ja yksityistieverkko  

Osoite  Huom  Mainin- Ongelma Vastaajien toimenpide-ehdotus  •: 

natfkpl sely 

• Multiantie Rauhalantien  liittymä  4  Mopoilijat  ajavat väärälta puolelta Iliken- Valvontakamera, suojatie  tien toisella puolella olevalle suojatielle 
teenjakajaa,  kevyen liikenteen järjestelyt, 
grillille  jonottavat tukkivat joskus tien  

i  Rauhantie  11, 3  Suojatie  puuttuu, mutka, näkemät Pensaat pois liittymästä 

Kissaniementie Kissaniementieltä  

52  Sinervämäentie  I  Mutka teiden yhtymäkoh-  3  Nopeudet, läpimenolnkenne,näkemät Nopeusrajoituksien  alentaminen  60 km/h,  nopeusrajoituksien K,T 

Kopolanraitti dassa  alentaminen mutkissa  

I- 

H 
m  



TIELAITOS  
Keski-Suomen  tiepiiri 

 Konsultointi 

Kunta  Tiepuri  Laatija  Ongelmakonteen  rio Kuvat,  kartat  

Multia  Keski-Suomi  Harri  Alatupa  6A  
JT  Å\ 1'\ Ongelma kohde  

Kt 58  tieosa  18,  Lukkarin mutka, koulu  
Suojatiesaareke " 

- -  Ongetmaperuste 

-  tien ylitys  
0  

-  näkemät  suojatielle 
0+1+1 	Onnettomuudet  I  

(" 
- ylinopeudet 	 11 	Haastattelut, kyselyt  

-  liukkaus 
Suunnittelijan arvio  , 	

, 	 - 

Liikennemäärät / onriettomuudet 

-  kyl  1390  _____  j  
-  yhteensä kaksi onnettomuutta, joista toinen  p... 
henkilävahinkoon  johtanut  

-fl____---_-_- 
fl,, fl  

____•fl.____ 

_p. 	 _______ 
Toimenpiteet  

- Suojatiesaarekkeen  rakentaminen koulun kohdalle  
—' ____  

I- 

-I 
m  



. Sinen'ajarv:  
Multian  
kirkonkylä  

III  Infopiste-myymälä 	9.  Terveysasema: lääkäri, hammaslääkäri  
1. Kirjasto-kuntotalo 	10. Taxi 
2. Koulukeskus 	11.  Nuorisotalo  
3. Kirkko  I  Kyrkan 	12.  Liikekeskus:  apteekki, matkahuolto, posti  
4. Seurakuntatalo 	13.  Urheilukenttä  
5. Vanhain  koti 	14.  Leirintäalue  
6. Päiväkoti 	15.  Työväentalo  
7. Kunnanvirasto 	16.  Paloasema  
8. Uimalaitos 	17.  Jäteasema  m 

C)  

Nykytilanne  

NOPEUSRAJOITUKSET  

30 km/h 

40km/h  

50 km/h 

60 km/h 

80 km/h 

100 km/h 58  

'1 0 	 .1 

I  

  

Kirkkolahti  
Matolampi 

 



Muitian  kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 
Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	 TEKNINEN-  JA  YMPÄRISTÖTOIMI 

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

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

tehostaminen Liikenneturvallisuustavoitteiden  Järjestöt, 
asettaminen 
Seuranta, arviointi kerhot 

Raportointi _________ _____________ __________________ ______________________ 

Liikenneturvallisuus-  Vastata  ja  sitoutua Kaavatiet  ja  kunnallistekniset Jatkuva Kaikki toimiatat. 
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  
Li ken  netu rva  Il  isu ustyöstä 
tiedottami nen  
Yhteistyön käynnistäminen Vuosittain lehdistö,  radio,  tv  
paikallisten tiedotusvälineiden 
kanssa 

Onnettomuuksien Onnettomuusrekisterin  Jatkuva Poliisi, Tielaitos 
seuranta kehittäminen  ja  ylläpito _______________ ____________________ _________________________  

H 
m  



Multian  kunnan  liikenneturvallisuussuunnitelma 

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	 SOSIAALI  

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

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

lisaaminen 

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

saavat perusvalmiudet päivähoito 	 -  

lasten  ohjaamiseen perhepäivahoidon  ohjaajat 	- 
___________________ (vanhustyön  ohjaajat)  _________ _____________ ___________________ _______________________ 

Asennekasvatus  Turvallinen liikkuminen  Teemavilkot: 	 -  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- Litkenneturva  
ympäristössään päiväkodit 	 - taisten  

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

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

näkemys kunnassa yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva 
aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa ______________ __________________ ________________________  

1 
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Multian  kunnan  liikenneturvallisuussuunnitelma 

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	TERVEYS  

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

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

miuksien  lisääminen  
. ...... ___________ 

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 _____________________ _________________________ 

Terveydenhuoltohenki- Liikennekasvatus-  Henkilökunnan koulutus  Liikenneturva  
löstö  valmiuksien Muut  toimialat  

parantaminen _______________________________ __________ ______________ ____________________ ________________________  

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

näkemys kunnassa  yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva  
aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa  

I- 

-4 
m 
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Multian  kunnan  liikenneturvallisuussuunnitelma 

Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	SIVISTYS  

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

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

-  
minen -_._--.-J-.  kouluttain 

Opetussuunnitelmat  Liikennekasvatuksen  Vaikuttaminen opetus- Jatkuva 
pitäminen osana suunnitelmista vastaaviin 

-- opetusta ______________ ------. 	 - '&--;F.___  ___________________ _______________________ 

Opetusmenetelmät  Käytännön opetuksen  
- 

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

Nuoriso Asenteisiin Tiedotustilaisuuksia kerho-ohjaajille esimerkiksi Poliisi 
vaikuttaminen  1  kiila  pelastuslaitos  

Perhe  Kodin liikennekasva-  Tiedottaminen vanhemmille esimerkiksi  
tusvastuun  lisääminen  vanhemmainilloissa  ja  koulun  1  kiila  
ja  koulun tuki  tiedotteissa 

- ______ ________  
Yhteistyön Kokonaisvaltainen Osallistuminen  liikenneturvallisuus-  

____ 
kokoukset Muut  toimialat  

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

aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa  __________  

—1 m  
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