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1.  JOHDANTO  

Uuraisten  kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin  14  liikenneonnettomuutta. 
Näistä keskimäärin  3  johtaa henkilövahinkoon. Onnettomuusmäärät ovat olleet 
tarkastelujakson  1993-1997  samalla tasolla. Poikkeuksena  on  vuosi  1995,  jolloin 
tapahtui  10  liikenneonnettomuutta. 

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 liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitel
-ma  liikerineturvallisuustyön  pohjaksi. 

Suunnittelu  on  toteutettu Tielaitoksen, Uuraisten kunnan  ja  Jyväskylän kihlakun-
nan poliisilaitoksen yhteistyönä. LJuraisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitel

-man  laadintaan ovat osallistuneet: 

Taisto Halttunen Keski-Suomen tiepiiri 
Hannu Leinonen Liikenneturva,  Jyväskylä  (15.9.1998  asti) 
Leena Piippa Liikenneturva,  Jyväskylä  (15.9.1998  alkaen) 
Veikko Kässi Uuraisten  kunta 
Pekka Minkkinen Uuraisten  kunta 
Juhani Nojonen Uuraisten  kunta  
Sirpa  Rautio Uuraisten  kunta 
Erkki Savolainen Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitos 
Markku Vaajakoski Jyväskylän kihiakunnan poliisilaitos 

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. 



2.  MAANKAYTTÖ  JA  LIIKENNE 

 2.1  Maankäyttö 

Uuraisten  kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, entisen Keski-Suomen läänin alu-
eella,  Multia-Uurainen-Hirvaskangas  maantien  627  molemmin puolin. Uurainen ra-
joittuu etelästä Jyväskylän maalaiskuntaan  ja  pohjoisesta Saarijärven  ja  Äänekos-
ken kaupunkeihin sekä idästä Laukaan kuntaan. Muita naapurikuntia ovat etelässä 
Petäjävesi  ja  lännessä  Multia. 

Uuraisten keskustaajama  muodostuu Mansikkamäestä, Nevalasta. Rinkilä-
Tuomelasta, Simolasta  ja Turpeelasta.  Kunnassa  on  taajama-asutusta lisäksi Hirva

-sessa, Höytiällä, Jokihaarassa, Kangashäkissä, Kuikassa ja Kyynämöisillä. Uurais
-ten kuntakeskus  esitetään kuvassa  1. 

Uuraisten  asukasmäärä  on  ollut melko vakaa. Kunnan väkiluku  31.12.1997  oli  3078 
 asukasta. Vähennystä vuoden aikana oli neljä asukasta. Väestöennusteen mukaan 

asukasmäärä kasvaa vuoteen  2001  mennessä  3 170.  

Kunnan elinkeinorakenne  on  painottunut maa-  ja  metsätalouteen, palveluelinkeinoi- 
hin sekä teollisuuteen. Liikerakennusten painopiste  on kuntakeskuksessa. 
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Kuva  1.  Uuraisten kuntakeskus 



2.2  Tieverkko  ja liikennemäärät 

 Yleiset tiet 

Uuraisten  tieverkon rungon muodostavat  seututiet  Multia-Uurainen-Hirvaskangas 
 maantie  627  ja  Jyväskylä-Uurainen  maantie  630.  Lisäksi valtatie  4 Helsinki -Utsjoki 

sivuaa  Uuraisten  kuntaa.  Kokoojateitä  ovat  Kintaus-Uurainen  maantie  6250,  Uurai-
nen -Saarijärvi maantie  6304  sekä  Honkola-Kangashäkki  maantie  6311.  Muut yleiset 
tiet ovat  yhdystieluokkaisia.  Yleinen tieverkko esitetään kuvassa  2 (S. 5).  

Taulukko  1.  Uuraisten  kunnan alueella oleva yleinen tieverkko  

Vt  4 Helsinki -Utsjoki  Pt 16675  Kuivasmäki-Kotaperä  
Pt 16683  Vesanka-Nyrölä  

Mt 627  Multia-Uurainen-Hirvaskangas  Pt 16695  Höytiän  pt 
Mt 630  Jyväskylä -Uurainen  Pt 16697  Muuraismäen  pt 
Mt 6250  Kintaus-Uurainen  Pt 16699  Virtasalmen  pt 
Mt 6304  Uurainen -Saarijärvi  Pt 16701  Rantalan  pt 
Mt 6311  Honkola -Kangashäkki  Pt 16703  Luonetjärvi-Jokihaara  

Pt 16777  Uurainen-Pajupuro  
Pt 16787  Kelloperän  pt 
Pt 16790  Hakkaraismäen  pt  

Kaava-  ja yksityistiet 

Keskustaajamassa  tärkeimpiä  kokoojaluokkaisia  teitä ovat  Virastotie. Kuukanpolku 
 ja  Rinnetie. Mansikkamäessä Mansikkatie  ja  Tikkulantie. Rinkilä -Tuomelassa  Rinki-

läntie  ja  Nevalassa  Tuurentie. 

Höytiän  tärkein  kokoojatieluokkainen  tie on  Kaijantie. Kyynämöisten  tärkeimmät tiet 
ovat  Parikkalantie  ja  Saarilammentie. Hirvasessa  tärkeimmät  kokoojaluokkaiset  tiet 
ovat  Landentie, Visalantie  ja  Pölykankaantie. 

Liikennemäärät  

Nykyiset  liikennemäärät ylelsillä  teillä selvitettiin  tierekisteritietojen  pohjalta. Vilk-
kaimmin  liikennöityjä  teitä ovat valtatie  4  (KVL -97  oli  7 440  -  8 030),  mt  630  (KVL-97 

 oli  620  -  1 920)  ja  mt  627  (KVL -97  oli  340  -  1 920).  Liikennemäärien  pohjana ovat 
 tierekisteritiedot  vuodelta  1997.  Kuvassa  3 (s. 6)  esitetään yleisen tieverkon  liken

-nemäärät (KVL-1997).  
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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 

 kuolemaan johtaneista kaikki.  

3.1  Liikenneonnettomuudet  

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

tiin vuosina  1994- 1997  poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Yleisellä  tie
-verkolla  tapahtui kaikkiaan  52  onnettomuutta  ja  muulla tieverkolla  15  onnettomuutta. 

Onnettomuudet jakaantuivat eri vuosille kuvien  4  ja  5  osoittamalla tavalla. Tieverkon 
onnettomuuksien tapahtumapaikat, osalliset, vakavuusasteet  ja  tapahtumavuodet 

 esitetään kuvassa  8. (S. 10). 
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Kuva  5. 	Muun tieverkon onnettomuudet  ja  vakavuusaste Uuraisilla  
1994-1997 



Vuosina  1993-1997  yleisellä tieverkolla tapahtui  52  poliisin tienpitäjälle ilmoittamaa 
onnettomuutta. Yleisellä tieverkolla ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta lii-
kenneonnettomuutta. Loukkaantumisen johtaneita liikenneonnettomuuksia tarkas-
telujaksolla tapahtui  16.  

Vuosina  1994-1997  kaava-  ja  yksityistieverkolla  tapahtui  15  poliisin tietoon tullutta 
onnettomuutta. Kaava-  ja  yksityistieverkolla  ei tapahtunut yhtään kuolemaan johta-
nutta liikenneonnettomuutta. Loukkaantumiseen johtaneita liikenneonnettomuuksia 
kaavatieverkolla tapahtui yksi. 

Tarkastelujakson  1994-1997  vuotuiset onnettomuuskustannukset ovat ajokustan
-nusten  1995  mukaisilla yksikköhinnoilla laskettuna  3,5  Mmk. Tästä henkilövahin-

koon johtaneiden onnettomuuksien osuus  on 3  Mmk (heva-onnettomuuden yksikkö- 
arvo  on 975 800  mk)  ja  omaisuusvahinko-onnettomuuteen johtaneiden onnetto-
muuksien osuus  0,5  Mmk (omaisuusvahinko-onnettomuuden yksikköarvo  46 500 

 mk).  Koko  tarkastelujakson yhteenlasketut onnettomuuskustannukset  olivat noin  14 
 Mmk. 

Taulukko  2.  Liikenneonnettomuudet tieluokittain Uuraisilla  1993-1997.  

Tieluokka 
_____________ 

Heva -onnettomuudet 
kpl 	% 

Omaisuusvahinko-onn. 
kpl 	___________  

Valtatie  4 1 6 10 20  
Maantie  627 7 41 12 24  
Maantie  630 4 24 5 10 
Kokoojatiet  3 18 3 6 
Yhdystiet  1 6 6 12  
M uut*  1 6 14 28  
YHTEENSÄ  17 (100 %) 50 (100 %) 

* =  Kaava-ja  yksityistieverkolla  vuosina  1994-1 997  tapahtuneet onnettomuudet 

Uuraisten  alueen onnettomuuksista tapahtui  19 (28  %)  maantiellä  627,  valtatiellä  4 
 tapahtui  11(16  %),  maantiellä  630  yhdeksän  (13  %), kokoojateillä  kuusi  (9  %), yh-

dysteillä  seitsemän  (10  %)  sekä muilla teillä  15 (22  %).  Henkilövahinkoon johta-
neista onnettomuuksista seitsemän  (41  %)  tapahtui maantiellä  627,  yksi  (6  %)  valta-
tiellä  4,  neljä  (10  %)  maantiellä  630,  muualla yleisellä tieverkolla tapahtui neljä  (24 

 %)  ja  kaava-  ja  yksityistieverkolla  yksi  (6  %) heva-onnettomuuksista. 

Yleisen tieverkon yleisimmät onnettomuustyypit ovat yksittäisonnettomuudet  16 (31 
 %  kaikista onnettomuuksista)  ja  eläinonnettomuudet  13 (25  %). Eläinonnettomuuk

-sista  yhdeksän oli hirvionnettomuuksia. Kevytliikenteen onnettomuuksia tapahtui 
yleisellä tieverkolla seitsemän  (13  %).  Alkoholilla  oli osuutta kandessa  (4  %)  onnet-
tomuudessa. Yleisen tieverkon kaikki onnettomuudet eri onnettomuusluokissa esi-
tetään kuvassa  6  ja  heva-onnettomuudet kuvassa  7.  

Kaavatieverkolla  tapahtui  1994-1997  yhteensä  15  onnettomuutta, joista yksi johti 
loukkaantumiseen. Kevytliikenteen onnettomuuksia tapahtui kaavatieverkolla yksi 

 (7  %). 



Kuva  6.  

Yksittäinen  

•  Risteys  

o  Kohtaanis 

• Kevyenhiik. -- 

Kuva  7.  Yleisen tieverkon  heva -onnettomuudet eri  onnettomuusluokissa  

Taulukko  3. 	Yleisten teiden  heva-onnettomuusasteet -  ja  tiheydet  

Tie  Tieosa Heva -on  nettom  u  usaste Heva -on  nettom uustiheys  
Vt  4 306 2,16 0,06 
Mt 627 5 46,21 0,08 

7 14,01 0,04 
8 30,06 0,07 
9 10,30 0,03  

___________________  10 24,47 0,07 
Mt 630 5 9,03 0,04  
__________________  6 19,78 0,09 
Mt 6250 4  - 	36,40 0,05  
____________________  5 34,01 0,05 
Mt 6304 1 28,91 0,06 
Pt 16695 1 50,25 0,03  
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Onnettomuuksien vuoksi ongelmalliseksi  on  katsottu paikka, jossa  on  tarkastelujak
-son 1993-1997  aikana vähintään kolme onnettomuutta  tai  kaksi henkilövahinkoon 

johtanutta onnettomuutta. 

Tarkastelun pohjalta voidaan pitää onnettomuuksien kasautumiskohtina: 

Uuraistentien  ja  Palolammintien  liittymä (mt 627/mt  6311)  Liittymässä  on  sattunut 
viiden vuoden aikana yhteensä kolme onnettomuutta jotka ovat olleet suistumis-. 
kohtaamis-  ja  kääntymisonnettomuuksia.  

2. Helsinki-Utsjoki valtatien  4  tieosa  306  Pirttilammintie-Äänekosken  raja.  Tieosuu-
della  on  sattunut viiden vuoden aikana kolme onnettomuutta, joista kaksi  on  ollut 
peräänajo-onnettomuuksia  ja  yksi eläinonnettomuus.  

3. Kunnan virastotalon  ja  Ravintola Hymyhuulen parkkipaikalla  on  sattunut kolme 
onnettomuutta joista yksi oli kevyen liikenteen onnettomuus.  

3.2  Tienkäyttäjäkyselyt  

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  291  ja  niitä palautettiin yhteensä  83  kappaletta. Ongelmakohteita 
esitettiin  41  kappaletta. 

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

Kyselyjen tulokset esitetään kuvassa  9 (s. 14)  ja  liitteessä  1.  Kyselyjen kannalta 
ongelmalliseksi  on  katsottu paikka, joka  on  mainittu kyselytutkimuksessa vähintään 
kolme kertaa. 

Kyselyissä esille tulleiden kohteiden ongelmia olivat useimmiten seuraavat: 

• Kevyen liikenteen vaylän puuttuminen seuraavilta teiltä/tieosuuksilla: 

• Kuukantie  (pt 16777) 	 [41  mainintaa} 
• Kyynämöisten  koulun kohta (mt  627) 	[18  mainintaa 
• Häkintie (mt  627) 	 [15  mainintaaj 

•  Ongelmat Häkintien (mt  627)  ja  Saarijärventien (mt  6304)  liittymässä 
 [13  mainintaa] 

•  Ongelmat Kuukantiellä Kuukanpolun liittymässä  [12  mainintaa] 

•  Ongelmat Hirvaskankaari liittyrnässä  (Vt  4/mt 627/kt  69).  (Liittymä Aänekosken 
puolella)  [11  mainiritaa] 

•  Ongelmat Multiantien (mt  627)  ja  Jyväskyläntien (mt  630)  liittymässä 
 [9  mainintaa] 
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•  Ongelmat  Virastotiellä  [8  mainintaa]  

•  Ongelmat  Höytiän  kohdalla maantiellä  6250 Kintaus-Uurainen [6  mainintaa] 

 •  Ongelmat  Kangashäkin  kohdalla maantiellä  627 [5  mainintaa]  

•  Ongelmat  Haukimäentiellä  (pt 16777)  kirkon kohdalla (ylitys, näkemät) 
 [5  mainintaa]  

•  Mutka maanteiden  627  ja  6311  liittymässä  [4  mainintaa]  

•  Ongelmat  Hirvasen  ala-asteen kohdalla maantiellä  627 [4  mainintaa]  

•  Huonot näkemät maantien  630  ja  Rantalan paikallistien  (pt 16701)  liittymässä 
 [4  mainintaa]  

Tarkasteluissa  esille tulleet  ongelmakohteet  esitetään kuvassa  9 (S. 14) 

3.3  Haastattelut 

Liikenneturvallisuuden  ongelmakohteiden kartoittamiseksi  tehtiin haastatteluja, jois-
sa selvitettiin vaaralliseksi  tai  ongelmalliseksi koettuja kohteita  tai tiejaksoja.  Työn 
aikana haastateltiin Juhani  Nojosta (Uuraisten  kunta) sekä Taisto Halttusta (Keski- 
Suomen  tiepiiri).  

Haastatteluissa tuli esille seuraavia ongelmia:  

•  maantien  6304 Uurainen -Saarijärvi  (Saarijärventie), Virastotien  ja Rinkiläntien 
 liittymä  

•  kevyen liikenteen väylän puuttuminen maantiellä  627  Multia-Uurainen-
Hirvaskangas (Multiantie ja Häkintie) 

•  maantien  627 (Multiantie)  ja  maantien  630 (Jyväskyläntie)  liittymä  ja  maantien 
 6304  ja  maantien  627 (Häkintie)  liittymä (oikaisu  Multiantieltä Häkintielle) 

•  kääntyminen  paikallistieltä  16777 (Kuukantie) Kuukanpolulle 

• paikallistienl6777 (Kuukantie),  maantien  6304 (Saarijärventie)  ja  maantien  627 
(Häkintien)  liittymä  

•  taajamien  ajonopeudet  (taajamiin  aluerajoitus  40 km/h) 

• kunnossapidon  laatutason vaihtelut eri osissa kuntaa 

Haastatteluissa esille tulleet  ongelmakohteet  esitetään kuvassa  9 (s. 14) 
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3.4 Maastokäynnit 

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

Maastokäynnit  toivat esille seuraavia nopeita parantamistarpeita: 

• kunnossapitotöiden  suorittaminen: näkemäraivaukset paikallisteiden varsilla 

•  kääntyminen Kuukantieltä  (pt 16777)  Kuukanpolulle 

• Kuukantien  (pt 16777)  parantaminen 

• liittymäjärjestelyt  maantien 627/maantien  6304  /paikallistien  16777  liittymässä 

Maastokäynneillä esille tulleita tärkeitä korjauksia olivat: 

• Uurainen-Saarijärvi maantien  6304  ja  Virastotien liittymän  parantaminen 

• Rinkiläntien  ja  maantien  6304  liittymän  parantaminen 

•  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille maantie 627/maantie  6304  (Häkin- 
tien liittymä)-Tuomelantie 

•  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille maantie 627/maantie  630  (Multian - 
tien liittymä)-kirkkoherran virasto-Aittomäentie 

•  Multia-Uurainen-Hirvaskangas  maantien  627  oikaisu maantien  630  Jyväskylä-
Uurainen liittymästä 

Muita maastokäynneillä esille tulleita parantamistarpeita olivat  mm.: 

 •  teiden pientareiden leventäminen 

•  uusien suojateiden tekeminen esim. Simontien liittymä maantiellä  627  

•  uusien saarekkeellisten suojateiden rakentaminen esim. kirkon kohta Haukimä-
entiellä  (pt 16777)  

• näkemäraivauksien  suorittamista poistamalla puustoa, kasvillisuutta  ja  leikkaa-
maIla pengertä esim. maantien  630  ja  paikallistien  16701  liittymä 

• tievalaistuksen  rakentaminen  mm.  mt:lle  627  välille Puntavuori-Hirvaskangas 

• nopeusrajoitusten alentaminen  mm.  maanteiden  630  ja  627  liittymässä 

• liittymien  muotoilu raskaalle liikenteelle sopiviksi esim. mt:llä  630  Heikkiläntien 
 liittymä 

• varoitusliikennemerkkien  lisääminen 

Maastokäynneillä  esille tulleet ongelmakohteet esitetään kuvassa  9 (s.14).  Liitteessä 
 2 on  esimerkki maastokäyntikortista, joissa esitetään kohteen parannusehdotus.  
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TIELAITOS 	
Onnettomuuksien vuoksi ongelmallinen  

9 	Keski-Suomen  tiepiiri  
Konsultointi 	

Kyselyissa  todettu ongelmalliseksi 

Haastatteluissa todettu ongelmalliseksi  

U U  RPd  N EN 	 Olosuhteet havaittu ongelmalliseksi  

LIIKENNETURVALLJSUUSSUUNNITELMA 	 Kevytliikenteen ongelmakohta  tai  -jakso 

Ongelmallinen  tiejakso  

Liikenneturvallisuuden  ongelmakohteet  
Yleisen tieverkon  ongelmakohde  

411.1998  
Kaava-  ja  yksityistieverkon ongelmakohde 

I.Ik't:  

Mittakaava  

1: 200 000 
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4.  PARANNUSEHDOTUKSET 

Maastokäyntien  yhteydessä määritettiin ongelmakohteiden parantamisehdotuksia.  Maas
-totarkasteluihin  osallistuivat Harri Alatupa (Tielaitos, Konsultointi), Juhani Nojonen (Uu-

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

Parannuskohteita  valokuvattiin  ja  kohteista laadittiin hankekortit. joissa parannuskohteet 
jaettiin kolmeen toimenpideluokkaan. Parannusehdotukset  on  esitetty kuvassa  13 (s.23). 

 Lisäksi jokaisesta kohteesta tehtiin suunnittelukortti. Esimerkki suunnittelukortista  on lilt - 
teessä  2. 

4.1  Toimenpideohjelman laadintaperiaate 

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

Yleisten teiden osalta laskennat suoritettiin  TARVA-ohjelmalla. Uuraisten kaava-  ja  mui-
den 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 tuotto- 
asteen perusteella: 

- Toimenpideluokka  I  yli  15% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset <  15 000  mk 
- Toimenpideluokka  II 2-15% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  15000-20000  mk 
- Toimenpideluokka  Ill  alle  2  %  tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  >20 000  mk 

Uuraisten  kunnan kaavateiden toimenpiteet  on  asetettu järjestykseen  1.  vuoden tuottoas
-teen  ja  kustannusarvion  perusteella. 

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

-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 alentaminen Uuraisten keskustaajaman kohdalla 

Uuraisten keskustaajaman  kohdalla maantiellä  627,  mt:llä  630  välillä Hitsaajantie-mt  627 
 sekä mt:llä  6304  nopeusrajoitusta  ehdotetaan laskettavaksi  60 km/h— 50 km/h.  Paikallis-

tien  16777  nopeusrajoitusta  lasketaan  50 km/h  -  40 km/h  taajaman kohdalla  ja  nykyistä 
nopeusrajoitusta  80 km/h  siirretään alkavaksi hautausmaan jälkeen. Hakkaraismäentte  (pt 
16790)  sekä nykyisen kaavatieverkon nopeusrajoitusta lasketaan  50 km/h  -  40 km/h.  

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

 tapauksista. Ajonopeuden ollessa  40 km/h  kuolee jalankulkija  15  %  tapauksista. Nykyiset 
 ja  uudet nopeusrajoitukset keskustaajaman kohdalla esitetään liitteessä  3. 
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2A Pt 16777  tieosa  1,  Kuukantie 

Kuukantiellä  on  sattunut viiden vuoden tarkastelujakson aikana kolme omaisuusvahinkoon 
johtanutta onnettomuutta. Kuukantien ongelmiksi  on  koettu kevyen liikenteen väylän puu-
te, paikallistien turvattomat ylityskohdat sekä ylinopeudet. 

Kuukantielle  on  rakennettu vuonna  1998  kevyen liikenteen väylät, suojatiesaarekkeet ny-
kyisille suojateille sekä valaistus kirkolle saakka.  

3A  Oikotie,  matkahuolto 

Matkahuollon liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät. 

Liittymässä  on  tehty näkemäesteenä olevan penkereen leikkaus Kuukantien parannustÖi
-den  yhteydessä.  

4A Mt 627  tieosa  10,  Puntavuori 

Tieosuudella  on  sattunut tarkastelujakson aikana yhteensä kuusi onnettomuutta, joista 
kaksi johti loukkaantumiseen. Tieosuuden ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen liikenteen 
olosuhteet välillä Puntavuori-Hirvaskangas. 

Tieosuudelle  on  rakennettu vuonna  1998  kevyen liikenteen väylä  (n. 2,6 km)  ja  valaistus 
 (n. 2,1 km). 

5A Pt 16790,  Hakkaraismäentie 

Hakkaraismäentien ongelmiksi  on  käyttäjäkyselyissä  koettu paikallistien ylinopeudet  ja 
 kevyen liikenteen väylän puute. Lisäksi näkemät Oskarintien liittymässä  on  koettu huo-

noiksi. 

Paikallistien nykyistä nopeusrajoitusta  80 km/h  ehdotetaan laskettavaksi  50:n km/h  välillä 
Työväentalo-mt  6304.  Lisäksi Oskarintien liittymässä tehdään näkemäraivaus. 

Hakkaraismäentielle  on  rakennettu vuonna  1998  kevyen liikenteen väylä välille Haukimä-
entie  (pt 16777) -Oskarintie  (fl. 600 m)  sekä suojatie Tilkkulantien liittymään.  

6A Mt 6250  tieosa  5,  Häytiän  keskusta  

Höytiän  taajaman kohdalla  on  sattunut tarkastelujakson aikana kaksi onnettomuutta, joista 
toinen oli loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus. Tieosuuden ongel-
miksi  on  koettu maantien ylinopeudet  ja  kapeus sekä turvaton koululais-  ja  kauppaliiken

-ne. 

Suojatien havaittavuuden  parantamiseksi maantielle asennetaan suojatien ennakkovaroi-
tusmerkit. 



7A  Vt  4  tieosa  306,  välillä Pölykankaan liittymä  - Landentien liittymä 

Tieosuudella  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana kandeksan onnettomuutta, joista yksi oli 
loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus. Tieosuuden  ongelmiksi  on 

 koettu valtatien  ylinopeudet,  turvaton  koululaisliikenne  sekä näkemät  yksityisteiltä  tultaes-
sa.  

Yksityistieliittymiä  ehdotetaan  parannettavaksi valtatielle  4  tehdyn  yksityistiejärjestely
-suunnitelman mukaisesti.  

8A Mt 630  tieosa  6,  Heikkiläntien  liittymä 

Heikkiläntien liittymän  ongelmaksi  on  koettu  liittymän  ahtaus raskaalle liikenteelle. 

Liittymä ehdotetaan  mitoitettavaksi  uudelleen raskaalle liikenteelle sopivaksi.  

9A  Rajatien  ja  Poikkitien  liittymä 

Liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät. 

Liittymässä tehdään  näkemäraivaus. 

IOA  Mt 627  tieosa  5, pt 16675  liittymä 

Liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät. 

Liittymässä tehdään  näkemäraivaus. 

hA  Pt 16787,  Kelloperä 

Kelloperän  paikallistien ongelmaksi  on  koettu  näkemäesteenä  olevat  pajut.  

Koko  tieosuudella  tehdään  näkemäraivaus.  

12A Mt 630  tieosa  6, pt 16701  liittymä 

Liittymän  ongelmaksi  on  koettu huonot näkemät  paikallistieltä  tultaessa.  

Liittyniässä  tehdään  näkemäraivaus.  

13A  Tuomelantien  ja  ki -väylän liittymä  

Tien  käyttäjäkyselyissä  kevyen liikenteen väylän liittymä  on  koettu turvattomaksi. 

Kevyelle liikenteelle ehdotetaan  asennettavaksi kärkikolmiot. 
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14A Pt 16790  tieosa  1,  Hakkaraismäentien  ja  Mansikkamäentien liittymät 

Liittymien ongelmiksi  on käyttäjäkyselyissä  koettu huonot näkemät, paikallistien  ylinopeu
-det ja  kevyen liikenteen väylän puute.  

Näkemien  parantamiseksi liittymissä tehdään  näkemäraivauksia.  

1 5A  Suojateiden havaittavuuden  parantaminen 

Keskustaajaman  nykyisten  suojateiden  maalauksia  ja suojatiemerkkien havaittavuutta  pa-
rannetaan  herätevarsin Jyväskyläntiellä (mt  627, mt 630), Saarijärventiellä (mt 6304), 
Kuukantiellä (pt 16777)  ja Hakkaraismäentiellä  (pt 16790).  (yhteensä noin  15 suojatietä) 

4.3  Toimenpideluokka  Il 

lB  Mt 627 I  mt  630  liittymä, Multiantien liittymä 

Liittymän ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen liikenteen olosuhteet  ja  kevyen liikenteen 
 vaylän  puute. 

Maantielle  627 liittymän  kohdalle ehdotetaan rakennettavaksi  suojatiesaareke  linja
-autopysäkin  tuntumaan.  

2B Mt 627 I  mt  6304  liittymä, Häkintien liittymä 

Häkintien  liittymässä  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana kaksi onnettomuutta, joista toi-
nen oli loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.  Liittymän  liikenne  on 

 koettu vaaralliseksi. Lisäksi  Häkintien  ongelmaksi  on  koettu tien alussa oleva mäki.  

Liittymän  liikennettä esitetään  selkeytettäväksi  rakentamalla liittymään  kääntymiskaista 
 Jyväskylän suunnasta  Häkintielle kääntyville.  Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteita esite-

tään  parannettavaksi  rakentamalla  suojatiesaareke Häkintielle.  (kuva  seuraavalla sivulla)  



Kuva  10  Häkintien  liittymään  (28)  ehdotetaan rakennettavaksi kääntymiskaista 
Jyväskylästä Häkintien suuntaan kääntyville 

3B Pt 16777  (Kuukantie)  ja  Kuukanpolun  liittymä 

Liittymässä  on  viiden vuoden tarkastelujakson aikana sattunut yksi omaisuusvahinkoon 
johtanut onnettomuus. Liittymän ongelmiksi  on  koettu liikenne Kuukantieltä Kuukanpolulle. 

Liittymässä ehdotetaan tehtäväksi penkereen leikkaus. Lisäksi liittymä ehdotetaan muo-
toiltavaksi uudelleen.  

48 Mt 6250  tieosa  5,  Höytiän  keskusta 

Höytiän  taajaman kohdalla  on  sattunut tarkastelujakson aikana kaksi onnettomuutta, joista 
toinen oli loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus. Tieosuuden ongel-
miksi  on  koettu maantien ylinopeudet  ja  kapeus sekä turvaton koululais-  ja  kauppaliiken

-ne. 

Kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan parannettavaksi nykyisen suojatien kohdalle ra-
kennettavalla suojatiesaarekkeella.  

5B Mt 627  tieosa  7,  Simontien  liittymä 

Simontien  liittymässä  on tarkastelujakson  aikana sattunut yksi omaisuusvahinkoon johta-
nut onnettomuus. Tieosuuden ongelmaksi  on  koettu turvattomat kevyen liikenteen olo-
suhteet. 

Kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan parannettavaksi rakentamalla liittymään suoja-
tiesaareke.  

19 
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6B Mt 6304, Rinkiläntien  liittymä 

Rinkiläntien  ongelmaksi  on  koettu  vilkas  liittymäliikenne. 

Rinkiläntien  liittymää ehdotetaan  muotoiltavaksi  uudelleen tien  vaakageometriaa  paran-
tamalla sekä siirtämällä maantien  ja  Rinkiläntien  liittymä  Virastotien liittymän  kohdalle.  

7B Mt 627 tieosa 8, Häkintie 

Tieosuudella  on  sattunut yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut onnettomuus. Tieosuuden  on-
gelmiksi on  koettu  tieosan  alun  jyrkkä mäki (Mäkisen mäki), runsas  poikittaisliikenne  sekä 
kevyen liikenteen väylän puute.  

Tieosuudelle  ehdotetaan  tasauksen  parantamista  650  metrin  matkalle  Häkintien  suuntaan 
kohteesta tehdyn  tarveselvityksen  mukaisesti sekä tehtäväksi  sirotepintaus  400  metrin 

 matkalle.  Lisäksi Mäkisen mäen  talvikunnossapitoa  tehostetaan.  

8B Pt 16777,  hautausmaan kohta 

Tienkäyttäjäkyselyissä  tieosuuden  ongelmiksi  on  koettu valaistuksen puuttuminen  ja  pal-
kallistien  ylitys etenkin kirkonmenojen aikana. 

Kevyen liikenteen turvallisuutta ehdotetaan  parannettavaksi  rakentamalla hautausmaan 
kohdalle  suojatiesaareke.  

4.4 Toimenpideluokka  III 

IC  Vt  4 tieosa 307  etäisyys  400 -  1 000  ja  1 400  -  2 100 

Tieosuuksien ongelmiksi on  koettu huono  pystygeometria. 

Aholantien tasausta  ehdotetaan  parannettavaksi valtatielle  4  tehdyn  yksityistiejärjestely
-suunnitelman mukaisesti.  

2C Mt 6304 tieosa 1, Virastotien  liittymä 

Virastotien  liittymä  on  koettu vaaralliseksi suurten  liikennemäärien  ja  ongelmallisten  nä- 
kemien  takia. 

Liittymää ehdotetaan  selkeytettäväksi  rakentamalla liittymään  kiertoliittymä  ja  mt:lle  6304 
suojatiesaareke. 

3C Mt 627 I  mt 6304, Häkintien  liittymä 

Tieosuudella  on  sattunut yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut onnettomuus. Tieosuuden  on-
gelmiksi on  koettu  tieosan  alun  jyrkkä mäki (Mäkisen mäki), runsas  poikittaisliikenne  sekä 
kevyen liikenteen väylän puute.  
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4C Mt  627/mt  6304,  Häkintien  liittymä  

Häkintien  liittymässä  on  sattunut  tarkastelujakson  aikana kaksi onnettomuutta, joista toi-
nen loukkaantumiseen johtanut kevyen liikenteen onnettomuus.  Liittymän  liikenne  on  ko-
ettu vaaralliseksi. Lisäksi  Häkintien  ongelmaksi  on  koettu tien alussa oleva  Häkintien  mä-
ki. 

Liittymää ehdotetaan  parannettavaksi  kohteesta tehdyn  tarveselvityksen  mukaisesti ra-
kentamalla oikaisu  Uuraisten  taajaman kohdalle  (fl. 3 km). 

5C Mt 627  tieosa  7,  Multiantie 

Tieosuudella  on  sattunut yksi  omaisuusvahinkoon  johtanut onnettomuus. Tieosuuden on-
gelmaksi  on  koettu  turvattomat  kevyen liikenteen olosuhteet. 

Kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan  parannettavaksi  rakentamalla kevyen liikenteen 
väylää  Jyväskyläntien lUttymästä  noin  900 m  matkalla.  

6C Mt 627  tieosa  6,  Kyynämäisten  koulun kohta  

Tien  käyttäjäkyselyissä  tieosuuden  ongelmiksi  on  koettu huonot kevyen liikenteen olo-
suhteet sekä  ylinopeudet.  

Kevyen liikenteen olosuhteita ehdotetaan  parannettavaksi  rakentamalla kevyen liikenteen 
väylää  valaistulle tieosuudelle  noin  2,5  km:n  matkalle. 

Kuva  11  Kyynämäisten  koulun kohdalle  (6C)  ehdotetaan rakennettavaksi kevyen 
liikenteen väylä  valaistulle tieosuudelle 



7C Mt 6304,  välillä Häkintie-Virastotie 

Tieosuuden ongelmiksi  on  koettu turvattomat kevyen liikenteen olosuhteet. 

Häkintien  ja  Virastotien  välille ehdotetaan rakennettavaksi kevyen liikenteen väylä  (n. 400 
m). 

8C Mt  627/mt  6311  liittymä, Honkolan liittymä 

Honkolan  liittymässä  on  viiden vuoden tarkastelujakson aikana sattunut kolme omaisuus-
vahinkoon johtanutta onnettomuutta. Liittymän ongelmaksi  on  koettu maantien  6311 

 (Honkola-Kangasmäki)  huono liittyminen maantiehen  627  (Multia -Uurainen-
Hirvaskangas). 

Liittymän  kohdalle maantielle  627  tehdään oikaisu  (n. 500 m). 

9C  Virastotie 

Virastotien ongelmiksi  on  koettu Saarijärventien (mt  6304)  ja  Kuukantien  (pt 16777)  liitty
-mät  sekä näkemät Virastotieltä tultaessa. 

Liittymissä tehdään näkemäraivauksia. Lisäksi Virastotien liittymiä ehdotetaan parannet-
tavaksi kunnassa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. 



PS:(;) 	 ' 	;-,_ ' 	•  
f 	

!;t 	
i __1 	 _1  

;. 	, 	. 	 c.4A_v 	, 	 , 	niIuk 	I 	\'1  
. 	. 	H;i' 	L: 	I a  

	

- 	 y4 	 b 1•'•c 	
)' . \  

	

L 	

k 	
: 	4M 	 j  

'' ) 
- 

tA 	
::,- 	 ? 	 Nt 	

4ç 	3  , 	4 	& .  _4l. r 	 , 	 - ? 	 ' 	j '*•L 	d 	c 	 I 
4; 

4'.=- 	 \ 	
, 	- /(\ r  . -: 	 ¶e?9 	3' 	

. 

•'( 
:  

t 	 • 	4 	 J '-,j 	^ 	H 
'4 	 . 

* 	J:;: 	Q 	T—:/ 	rk: 4  I  i: 	 -.-- -- 	 ,- 	j 
-4-  r•ç' 	 --';7 2'  '-  'f 	tT 	_c_ 	 $ 

 1'r 

I 	., 	 ::_::—' 	3j 	 __-7.c 	
• 	

t  

rtj1 	 d:c 	_.4 	-4 	71 	k-  .. 	L  ' 	 \ 

 s3  
i-.' 	 * 	'  i-  •Yffd1 	 ç* 	 _4 	r 	i 	 .  

.J 	f__• 	,.?.-.-r•__ •  I 	 - 	a 	02 	 - 	( 	1.__, 	 ¶ 

/ 	('—_' 	,  1 	;.: 	' 	' 	' 	' 	' 	1 

 , 	
A r  

, 	 , 

\ ')\ 	I' 	)i' 	 C 	jir' 	2Ø 	/ 

	

?  :J 	•L: f 	 )  L  : 
-.'. 	- ::-1' 	 -(?- 	 ;_ 	( 	 '- 	

- J'11k 

ct 	

t 	# . 	r 	• 	¶t,r 	-. 	

1  

' 	—I 	 '  .1 	
:: ' 

• 	 ___ 	I 
:-:k 	'e 	 ' 	1-  ::: 	e 	 - 	 --- 

	

" , 	 _% 	 S 	 r 	 .k35 	'  
.&t 	

'e 	!Y 	 • 	 -. ' 

	

-' 	: 	
. 	 ( 	1'  

' 	 ' 	_'_4 	-t 	F 	fl  ( 	 ':. ' 	 iT;r' 	\ 	-1 
,J  'W"ic  4_ -_i1 	•kt' 	t' 

_/1 	4 	J 	)  
4 4 	. 	6 	L  

'  
;t;' 	_( 	'i"  1-  C-t 	 & 	 / ' '  (t1  • 	 ,_ 

. 	 - 	..i  . 	. 	 . 	 '•;-4( 	\-.i 	.f 	: 	- 	
• ;. 	 "'. 	PI 	 ; 

	

• 	 ___ 

- 	 -3  

	

TIELAITOS 	 Kuva  
Keski-Suomen  tieplin 	 Näkemän parantaminen 
Konsultointi  

0  Muui  yksittäisen kohteen parantaminen 	
-i  2  

UURAINEN 	 Tiejakson  parantaminen 

LIIKENNETURVALIJSUUSSUUNNITELMA 	Nopeusrajoitusten alentaminen,  
haja -asutusalue (keskustaajaman nopeusraj. 	Mittakaava 

Toimenpidekohteet 	
iitteessä  3)  

Kohteen numero  ja  kiireellisyysluokka 	1: 200 000 
4.11.1998 	 hankeluettelossa  
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4.5  Kustannukset 

Parannustoimenpiteitä  on  suunnitelmassa esitetty yhteensä  32  kpl.  Niiden kokonaiskus-
tannukset ovat noin  20,8  Mmk. 

Yleisten teiden parannustoimenpiteitä  on  esitetty  23  kpl  ja  kustannukset ovat noin  20,4 
 Mmk. Uuraisten kunnan kaava-  ja  muille teille  on  esitetty parannustoimenpiteitä  5  kpl  ja 

 kustannukset ovat noin  0,2  Mmk. Yleisten  ja  kaavateiden  yhteisiä parannustoimenpiteitä 
 on  esitetty yhteensä neljä  ja  kustannukset ovat noin  145 000  mk.  

4.6  Toimenpiteiden vaikutukset 

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden 	tehokkuutta 	arvioidaan 	henkilövahinko- 
onnettomuuksien vähenemisenä eli säästyvinä henkilövahinko-onnettomuuskustannuk

-sina.  

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

Toimenpideluokka  I  

Ensimmäiseen toimenpideluokkaan ryhmitetyillä toimenpiteillä vähennetään noin  0,17 
 Mmk:n investoinneilla  0,08  henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Tällöin ensimmäisen 

vuoden tuottoasteeksi saadaan noin  43  %. 

Toimenpideluokka  II  

Toisen toimenpideluokan toimenpiteillä  1,2  Mmk:n investoinneilla vähennetään  0,05 hen -
kilövahinko -onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden tuottoaste  on 2,9  %. 

Toimenpideluokka  III  

Kolmannen  toimenpideluokan  toimenpiteillä voidaan vähentää noin  19,5  Mmk investoin-
neilla  0,12  henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Ensimmäisen vuoden tuottoaste 
näillä toirnenpiteillä  on 0,6  %. 

Uuraisten  toimenpiteiden vaikutukset  ja  kustannukset  on  esitetty taulukoissa  3,4  ja  5 (s. 
25-27).  



UU  RAIN EN  
TOIMENPIDELUOKKA  I 	1.  Vuoden  tuottoaste  >15% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  <  '15 000  mk  

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

vah  /v 1 000  mk  tuottoaste TTiel 

% K=Kta 

lA Nopeusrajoituslen  alentaminen  * 
 133  

TIK  

2A Pt 16777, 	Kuukantie KI-vaylän  rakentaminen,  suojatiesaarek- ---- ---- ---- T/K  Hanke toteutettu vuonna  1996  
keet,  valaistus kirkolle asti 

Oikotie,  matkahuolto Penkereen  leikkaus  -•-- ---- ----  K  Toteutettu vuonna  1998  Kuukantien 
parannustoiden yhleydessa  

4A Mt 627,  Puntavuori  Kl-väylãn  rakentaminen (noin  2,6  km)ja ---- ----  I  Hanke toteutettu vuonna  1998  
valaistuksen rakentaminen (noin  2,1 km) 

SA Pt 16790,  Hakkaraismaentie Nopeusraloitus  80 km/h  ->  50 km/h  val/la  0,003 2 146.4 T  Kohteen  ki-väyla  la  suojatie  ovat  jo  
(to I  etaisyys  670-17301  Tyovaentalo-mt  6304,  nakemaraivaus  Os-  valmiina  

karintien liittymaan,  kl-vaylan  rakentami- 
nen  n 600  ni val/le  pt 16777 -Oskarintien 
liittym. suojatie Tilkkulantieri lottymaan  

GA Mt 6250,  Hytiän  keskusta  Ennakkovaroitusmerkit suolatiesta  0.002 4 48,8 T 
1105  etSisyys  17501 

7A  Vt  4,  Pölykankaan  liittymä  - (andentien LiittymajarIestelyt  0.028 100 27,3 T  Kohteesta  on  tehty  

luttymä  Ito 306  etSisyys  0-14001  yksityisliejarjestelysuunnitelma  

SA Mt  630/Heikkiläntien liittyma Luttymän muotoileminen  raskaalle  0,001 5 19,5 T 
1106  etäIsyys  5860)  Ilikenteelle  sopivaksi  _______________________________________  

9A  Rajatie/Poikkitie Näkemraivaus  0 1 0 K  

bA  Mt  527/ptl6675 Nkemaraivaus  0 1 0 T  

(mi  627 to 5  etäisyys  01  

hA  Pt 16787 Ito 1  etäisyys  0.73601  Nakemäraivaus  0 1 0 T 

12A Mt  630/pt  16701  Nakemäraivaus  0 2 0 T  
mt  630106  etäsyys  01 

13A  Tuomelantie/kI-vaylän luttyma Kevytvaylälle kärkikolmiot  0 2 0 K 

14A Pt 16790/  Mansikkamäentie Näkemäraivaus  0 2 0 T 
Ito 1  etalsyys  901  

iSA Suolateiden havaittavuuden  paranta- Suolatiemaalaukset  ja suojatremerkeille ** 
 15  

T/K  

minen (mt  627. ml 630,  mt  6304, pt  herätevarret  
16777  ja pI  16790)  

YMIhNSA 	 u,ufo 	iiu 	 4i,i 

* 
 Laskettu ainoastaan yleisen tieverkon  onnettomuusvahenernä  (kustannukset kuitenkin  koko tieverkolla) 	 Kustannuksissa mukana  vain  heratevarret  

N..) 
(11  



TOIMENPIDELUOKKA  II 	1.  Vuoden  tuottoaste  2-15% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  15000-2000  mk 

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

vab  Iv 1 000  mk  tuottoaste T=Tiel 

% K=Kta  

Mt  627/mt  630,  Mu(tiantien  liittymä  Suojatiesaareke mUle  627 0003 20 14,6 T 
rot 627 to 7 etáisyys 4190) 

Mt 627/  mt  6304,  Häkintien (uttymä Kaantymiskaista  Jyväskylästä  Häkintien  0005 60 8,1 T 
(rot 627 to 8 etSisyys 0)  suuntaan  kääntyville  ja  saarekkeellinen 

suojatie mt.He  627 

3B Pt  16777/Kuukanpolku Penkereen  leikkausta  ja  Kuukanpolun  0007 100 6,8  T/K  
(to 1  etäisyys  90) lottyman  muotoilu  

4B Mt 6250,  Hytian  keskusta  Suojatiesaareke  0,001 20 4,9 T 
(to 5  etäisyys  1750) 

SB  Mt 627,  Simontien liittym Suojatiesaareke  0001 20 4,9 T 
(to 7  etäisyys  4090) 

66 Mt  6304/Rinkiläntie Rinkilantien muotoileminen, Ilittymän  siirto  0,001 60 3.3 K 
(to 1  etäisyys  400) Virastotien liittymän  kohdalle  

76 Mt 627,  Häkintie Tasauksen  parantaminen  (n 650 m). silo- 0,028 850 3,2 T  Tasauksen  korjaaminen esitetty  

(to 8  etäisyys  0-650)  ja  tepintaus  (n. 400 m),  talvikunnossapidon tarvese(vityksessä  
(to 8  etäisyys  0-400)  tehostaminen  

86 Pt 16777,  hautausmaan kohta  Saarekkeeltnen suojatie  0 20 0 T 
(to 1  etäisyys  1530) 

YMILLNSA 	 U04b 	iiu  

a,  



TOIMENPIDELUOKKA  III 	1.  Vuoden tuottoaste <  2% tai  yksittäisen toimenpiteen kustannukset  >2000  mk  

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

vah  Iv 1 000  mk tuottoaste TTieI 
% K=Kta  

Vt  4 to 307  Tasauksen  parantaminen  0.041 3500 1,1 T  Kohteesta tehty toimenpideselvitys 

etãisyys  400-1000  ja  1400-2100 

2C Mt  6304Nirastotie Kiertoliittymä  ja  suojatiesaareke mtjle  6304 0,005 700 0,7 T  
(mt  6304 to 1  etusyys  400) 

3C Mt  627/mt  6304,  Hakiritien (iittymd KI-väy)an  rakentaminen  a 1,2 km  mt  6304 0,011 1500 0.7 J 
(to 8  etasyys  0-1200) (uttymastä  

4C Mt 627/ ml 6304,  Hakintien  liittymä Uuden yhteyden rakentaminen Uuraisten  0,045 8000 0,5 T  Tehty tarveselvitys 
)mt  627 to 8  etSiSyys  0)  ohi  a 3 km  uutta tieyhteytta  

SC Mt 627,  Multiantie KI-vaylan  rakentaminen  n 900  metriä  0.004 950 0,4 1  Tarveselvityksessä ki -jatke  n 400 m  
(toi et8Isyys  3190-4090)  Multian  suuntaan  

6C Mt 627,  Kyynämöisen kou)un  kohta KI -väylän rakentaminen valaistulle  0,009 2200 0,4 T 
(to 6  etIsyyS  800-3300) tieosuude)le yhteensa  n 2,5 km 

7C Mt 6304,  Virastotie- Hkintien luttyma  K) -vaytä  n 400  metriä  0,001 370 0.3 T 
(to 1  etSisyyS  0-400) 

SC Mt 627/6311,  Honko(an  liittymä Uusi tie(inja, oikaisu  n 	500  metriä  0J06 2100 0,3 T  Rakentaminen  on  jo  ajoitettu 
)ofl  627 to 10  ethisyys  0) 

9C  Virastotie Liittymäjärjeste(yt, näkemien  parantaminen  0 130 0 K  Kunta  on  tehnyt suunnitelman 

-  j  _______ 
Virastotien  parantamisesta 

Yt-IIIhNSA 	 U,1L 	I 	iveu 	u.n  

N) 
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5.  LIIKENNEKASVATUS-  JA  TIEDOTUSSUUNNITELMA  

5.1  Yleistä  liikerinekasvatuksesta  ja -tiedotuksesta  

Liikenneturvallisuustyön  tärkeä  osa-alue  on liikennekasvatus  ja  liikennetiedotus.  Monet 
 onnettomuudet johtuvat väärien asenteiden ohjaamasta virheellisestä liikennekäyttäytymi-

sestä.  Nuorten ja  kokemattomien,  varsinkin mieskuljettajien ajamat onnettomuudet johtu-
vat usein näyttämisen halusta  ja  omien kuljettajan taitojen yliarvioimisesta. Rattijuoppous 

 on  osoitus omasta  ja  toisten turvallisuudesta piittaamattomista asenteista. Vanhukset  ja 
 lapset saattavat olla terveistä asenteistaan huolimatta turvallisuusriski itselleen  ja  muille. 

 Lasten kokemus  liikenteestä  ja  arviointikyky  ovat puutteellisia, vanhuksilla huomiokyky voi 
olla alentunut  ja  reagointinopeus  ja  liikkuminen hidastuneet. Liikennekasvatuksella pyri-
tään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin niin, että  he  käyttäytymisellään edistävät liikenne-
turvallisuutta. Liikennetiedottamisella vaikutetaan siihen, että ihmiset tunnistavat omat 
edellytyksensä  ja  mandollisuutensa selviytyä liikenteessä. 

Liikennekasvatus  on  osa  tapakasvatusta:  hyviin tapoihin kuuluu asiallinen, kohtelias  ja  toi-
set huomioon ottava käyttäytyminen myös liikenteessä. Liikennekasvatuksen kannalta 
perhe  on  paikka, jonka avulla vaikuttamista liikenneturvallisuuteen voidaan parhaiten 
konkretisoida. Kun ymmärrämme, että liikenteen vaarat uhkaavat oman perheen jäseniä 

 ja  itseä, lisääntyy vastuuntuntomme 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  Uuraisten  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 ikäisten  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 
ongelmista  ja  turvallisuuden edistämiseksi tehtävästä työstä. Tiedottamisen tavoitteena 
tulee olla myös vuorovaikutuksen lisääminen kuntalaisten kanssa. Kunnassa liikennetur -
vallisuustyötä tekevien tulee olla asukkaille tuttuja, jolloin kaikkien  on  heitä helppo lähes-
tyä. 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. 
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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  13  Liikennekasvatustyön organisointi 
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Liikennekasvatusta  ja  -tiedottamista koordinoi  Iiikenneturvallisuusryhmä,  joka muo-
dostuu kuntaan nimetystä liikenneturvallisuusvastuuhenkilöstä  ja  eri toimialojen yh-
dyshenkilöistä. Vastuuhenkilö  on  nimetty tekniseltä toimialalta. 

Ryhmän tehtäviä ovat: 

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

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

-kilön ja  yhdyshenkilöiden työmäärää.  Kyseisten henkilöiden lisääntynyt työmäärä tulisi 
huomioida palkanlisäyksenä  tai  kokouspakkioina.  
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Kuva  14  Liikennekasvatusprosessi 
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5.2.1  Tekninen toimi  

Ny  kyti  la 

Teknisen toimen työhön kuuluu huolenpito fyysisen liikenneympäristön tilasta, mukaan lu-
kien maankäytön  ja  katujen suunnittelu, toteuttaminen  ja  kunnossapito. Liikenneturvalli-
suus liittyy siten kiinteästi  ja  monimuotoisesti  toimialan jokapäiväiseen työhön. Kaavatei

-den  ja  alueiden suunnittelijoiden koulutukseen kuuluu liikenneturvallisuusasiat  ja  siksi  he 
 saavat aiheeseen liittyvää täydennyskoulutusta työnantajan järjestämissä koulutustilal-

suuksissa. Suunnittelijoiden käytössä olevat ohjeet  ja  normit sisältävät myös liikennetur-
vallisuusmääräyksiä  ja  -ohjeita. 

Yleisestä liikennekasvatuksesta  ja  -tiedottamisesta  on  Uuraisilla päävastuussa  sivistys- 
toimi. Tekninen toimi ei ole juurikaan osallistunut varsinaiseen liikennekasvatustyöhön, 
mutta  on  kuitenkin tukenut eri tahojen kampanjoita  ja  tapahtumia. Erilaisissa tilaisuuksissa 

 on  pyritty tuomaan esille myös liikennetietoutta. Paikallislehden  ja  maakuntalehden  väli-
tyksellä  on  pyritty tiedottamaan kuntalaisille Ilikenneympäristön suunnitelluista  ja  siellä ta-
pahtuneista muutoksista  ja  niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Suora vuorovaikutus 
asukkaiden  ja  tienkäyttäjien kanssa olisi voinut olla monipuolisernpaa. Järjestelmällistä 
yhteistyötä muiden kunnan toimialojen kesken ei liikennekasvatuksen osalta ole ollut. 

Liikenneväylien  kunnossapito vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen  ja  liikkumisen 
turvallisuuteen. 

Uuraisten  kunnan kaavateillä, kiinteistöjen piha-alueilla  tai  yksityisteillä  tapahtuvia liiken-
neonnettomuuksia ei kunnan toimesta rekisteröidä järjestelmällisesti. 

Tavoitteet 

Teknisen toimen tavoitteet lilkennekasvatuksen  ja  -tiedottamisen osalta ovat: yhteistyön li-
sääminen  en  toimialojen  välillä  ja  järjestelmällisen tiedottamisen sisällyttäminen osaksi 
työn  kuva  a  

Teknisen toimen yhtenä tärkeänä tehtävänä  on  edistää turvallisen ympäristön  ja  tasa- 
arvoisten liikkumismandolljsuuksjen luomista kaikille uuraislaisille. Tehtävässä onnistumi-
nen vaatii kiinteää yhteistyötä kunnan  en  toimialojen  ja  muiden yhteistyötahojen, kuten 
Tielaitoksen  ja  poliisin kanssa. Maankäytön, yleisten teiden, kaavateiden  ja  alueiden 
suunnittelun yhteydessä kuullaan muita osapuolia, heidän tarpeitaan  ja  toiveitaan. Esi-
merkiksi alueilla, joilla asuu paljon vanhuksia, tulee talvikunnossapidossa panostaa erityi-
sesti liukkauden torjuntaan. 

Yhteistyön edistämiseksi kaikista uusista suunnitelmista ilmoitetaan  jo  aikaisessa vai-
heessa kunnan eri osapuolille  ja  asukkaille. Uusi rakennuslaki, joka tullee voimaan vuo-
den  2000  alusta, edellyttää vuorovaikutuksen  ja  julkisuuden järjestämistä kaavoitustyön 
yhteyteen. Esimerkiksi näissä tilaisuuksissa kaavaratkaisuja esiteltäessä voidaan luonte-
vasti ottaa esille myös hankkeen liikenneturvallisuusvaikutukset, Suunnitelmien tarkentu-
essa  ja  hankkeen toteutuksen lähestyessä tiedottamista lisätään  ja  tiivistetään.  Rakenta-
misen aikana yhteydenpito  on  säännöllistä. Liikennejärjestelyistä kerrottaessa huomioi-
daan erityisryhmät, kuten koulut, vanhusten palvelutalot  ja  vastaavat nykyistä huolelli-
semmin. Uusista toiminnallisista ratkaisuista ilmoitetaan riittävän ajoissa  ja  toistuvasti se-
kä opastetaan ihmisiä käyttäytymään niissä oikein. 



32  

Tekninen toimiala pyrkii esittelemään omaa työtänsä esimerkiksi kouluihin konkreettisten 
hankkeiden yhteydessä  ja  siinä ohessa antamaan liikennekasvatusta  ja  -valistusta sekä 
jakamaan aiheeseen liittyvää materiaalia. Esittelytilaisuuksiin löytyy helposti hyvin käyttö-
kelpoista materiaalia esimerkiksi eri järjestöjen, kuten Tieyhdistyksen  ja  Liikenneturvan 

 I  nternet-sivuilta. Tiedottamisesta vastaavat siihen toimialalla nimetyt henkilöt  ja  liikenne-
turvallisuusvastuuhenkilö seuraa tiedotuksen toteutumista. Yhdessä liikenneturvallisuus-
vastuuhenkilön kanssa sovitaan paikallisten tiedotusvälineiden kanssa säännöllisestä lii-
kenneturvallisuutta 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 Uuraisilla 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  on  vastuu kunnan liikenneturvallisuustyöstä  ja  siten myös liikennekas-
vatuksesta  ja  -tiedottamisesta. Toimialalle nimetään liikenneturvallisuusvastuuhenkilö, jo-
ka koordinoi eri toimialojen välistä yhteistyötä.  Hän  laatu liikenneturvallisuusohjelman  ja 

 kerää sekä jakaa liikenneturvallisuusaineistoa eri toimialojen yhdyshenkilöille. Vastuuhen
-kilö  myös seuraa liikennekasvatustyön toteutumista toimialoittain, arvioi sitä  ja  raportoi 

siitä kunnan luottamushenkilöille  ja  johdolle. 

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

Liikenneturvallisuuskoulutus  liitetään osaksi teknisen toimialan henkilökunnan koulutusta. 
Koulutuksen tulee olla systemaattista  ja  määräajoin  toistuvaa. Monipuolista  ja  ajankoh-
taista turvallisuustietoa saa esimerkiksi Liikenneturvan  ja  Tieyhdistyksen  Internet-sivuilta, 
joita kannattaa seurata säännöllisesti. Välittömänä toimenpiteenä selvitetään yhteistyössä 
Tielaitoksen kanssa onko onnettomuusrekisterin saaminen Tielaitoksen kautta mandollis-
ta.  

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  arviointikyky 

 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. Esikouluikäisten 
 lasten  opetuksessa käsitellään liikenneasioita  ja  peruskoulun aloittavien  lasten  kanssa 

käydään läpi turvallinen koulureitti. 
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Liikennekasvatus  kuuluu päivähoidon kasvatusteemoihin. Lapset saavat hyvin konkreet-
tista opetusta liikenteessä käyttäytymiseen. Heille opetetaan liikennemerkkejä  ja  turvallisia 
leikkipaikkoja  ja  he  oppivat ylittämään kadun  tai  tien suojatietä pitkin. Taksikuljetuksessa 
olevia lapsia opetetaan odottamaan auton pysähtymistä ennen  sen  luokse menoa  ja  tur-
vavöiden kiinnilaitto tarkistetaan. Kuljetuksessa olevia lapsia opetetaan odottamaan tien 
vierellä kyyditystä. Retkien yhteydessä lapsia opetetaan käyttäytymään linja-autossa oi-
kein  ja  turvallisesti. 

Opetuskeskusteluissa  lapset kertovat liikennekokemuksista  ja  esikoulumatkasta.  Opetus- 
keskustelujen tukena käytetään liikenteestä kertovia kuvia  ja  lauluja. Leikeissä käsitellään 
liikenteessä liikkumista. Automattoleikit  ja  liikennemerkkien asetteluleikit  ovat leikkien kes-
kustelujen apuna. Esiopetuksesta  on  jaettu syksyllä heijastimia  lasten  käyttöön. Esiope-
tuksessa  on  mandollista vaikuttaa  lasten  ongelmaratkaisutaidon  kehittymiseen  ja  tietoi-
suustason  laajentumiseen käsittelemällä opetuksessa liikenneturvallisuutta  ja  järjestä-
mällä lapsille kokemuksellisia oppimistilanteita. Vanhempien liikennekäyttäytymiseen kiin-
nitetään huomiota  ja  pyritään vaikuttamaan heihin seuraamalla esimerkiksi turvaistuinten, 
kypärien  ja  heijastimien  käyttöä. Poliisi vierailee päiväkodeissa  ja  kerhoissa. Poliisin ope-
tuksen painopiste  on  kevyen liikenteen asioissa  ja  leikkipaikkojen  turvallisuudessa. 

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 sattumanvaraisesti kun-
nan sosiaalitoimialan vanhuksille järjestämään päivätoimintaan, johon osallistuu kuitenkin 

 vain  pieni  osa  vanhuksista. Liikennekasvatus laitoksissa asuville  on  mandotonta, koska 
heillä ei enää yleensä ole kykyä omaksua uusia asioita. Vanhuksiin  ja  myös vammaisiin 
kohdistuvaa liikenneturvallisuustyötä  on  myös läheisten asenteiden parantamiseksi tehtä-
vä työ. Vanhuksia  tai  vammaisia ei saa syyllistää eikä aliarvioida, vaan heidät  on  kohdat-
tava tasavertaisina yhteistyökumppaneina, kun järjestetään esim. tietoiskuja liikenteestä. 

Tavoitteet  

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

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. Päivähoitajien tulee tarvittaessa antaa asennekasvatusta myös  lasten  van-
hemmille  ja  saada heidät sitoutumaan liikennekasvatuksen tavoitteisiin paremmin. 

Vanhustyössä liikenneturvallisuusongelmat  eivät ole niinkään kiinni vanhusten asenteis-
ta, vaan siitä, että heidän havainto-  ja  toimintakykynsä voivat olla alentuneet. Nämä seikat 
vaikeuttavat vanhusten selviytymistä liikenteessä  ja  saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. 
Vanhukset tarvitsevat ensisijaisesti opastusta käytännön asioissa. Heitä tulee valistaa lii-
kenteen vaaroista  ja  tiedottaa mandollisuuksista parantaa oman liikkumisen turvallisuutta. 
Erilaiset apuvälineet, kuten potkuri, kävelykeppi  ja  liukuesteet  auttavat turvallista liikku-
mista liukkaalla tiellä. Myös muiden tiellä liikkujien tulee muistaa vanhusten rajoitteet uk-
kumisessa  ja  antaa heille aikaa  ja  apua vaikkapa tien ylityksessä. 
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Liikenneympäristön  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 erityisryhmien tarpeiden huomioiminen auttaa 
tasa-arvoisten liikkumismandollisuuksien aikaansaamista. 

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  mm.  Liikenneturvan tuottamaa opetusmateriaalia. Opetusmateri-
aalin avulla voidaan havainnollistaa  ja  tutkia erilaisia liikennetilanteita.  Alle kouluikäisille 

 suunnattua opetusmateriaalia toivotaan kuitenkin lisää, esimerkiksi kunnan lelulainaa
-moon  voitaisiin hankkia liikenneaiheisia pelejä, roolivaatteita jne. Poliisin vierailut päivä-

koteihin  ja -kerhoihin  ovat hyvin toivottuja. Poliisin ojentamana heijastin saa erilaisen  ar-
vosisällön  kuin kaupasta ostettu. Poliisin tietoiskut  on  koettu tarpeellisiksi myös päivähoi-
don työntekijöille asioiden kertaamiseksi  ja  uusien vinkkien saamiseksi. Normaaleihin päi-
vätoimiin, kuten askartelu-, piirtämis-  ja lauluhetkiin  voidaan säännöllisesti ottaa liikenne-
turvallisuusteema. Kaduilla  ja  teillä liikuttaessa  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  Internet-sivuilta löytyy erit-
täin monipuolista eri ikäryhmille suunnattua tietoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä sei-
koista  ja  viimeisimmät aihetta käsittelevät julkaisut. Liikenneturvan  ja Tieyhdistyksen ln-
ternet-sivuja kannattaa seurata säännöllisesti.  Lasten  vanhemmat  on  saatava sitoutu-
maan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen kannustamalla heitä edistämään turvallista 
liikkumista. Osana sitoutumista  on  esimerkiksi yhdessä päiväkodin kanssa sovittujen lii-
kenneturvallisuussääntöjen noudattaminen myös kotimatkoilla. Vanhempiin voidaan vai-
kuttaa 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 sekä esi-
merkiksi kutsumalla vierailijoita kertomaan  ja  havainnollistamaan niiden käyttämistä. Van-
huksille voidaan tarjota myös itseopiskeluaineistoa, kuten videoita. Internetistä eri järjes-
töjen sivuilta löytyy myös paljon käyttökelpoista liikenneturvallisuusmateriaalia. 
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Vanhuksille  on  kerrottava muuttuneista kulkureiteistä  ja  muista liikenneympäristön muu-
toksista  ja  väliaikaisista järjestelyistä. Kaikkien vanhusten kanssa tekemisissä olevien 
henkilöiden - kotisairaanhoidossa, kotipalvelussa, kirjastoissa, Ilikuntatoimessa, päiväkes-
kuksissa  ja  eläkeläiskerhoissa -  tulee jokapäiväisessä työssään valistaa vanhuksia liiken-
teen vaaroista  ja  kertoa turvallisesta liikkumisesta. 

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

5.2.3  Terveystoimi  

Nykytila 

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. 

Neuvolassa liikennekasvatus  on  henkilökohtaista opetusta  ja  ohjausta sekä eri ryhmiin 
kohdistuvaa tiedon jakamista. Jokaiselle vanhemmalle kerrotaan perhevalmennuksen 
yhteydessä  ja  kotikäynneillä imeväisikäisten  kuljettamisesta autossa  ja  ohjataan, mistä 
turvaistuimia voi ostaa  tai  lainata. Viisivuotiaille  ja  heidän vanhemmilleen puhutaan liiken-
teessä kulkemisesta  ja  kerrataan ne valmiudet, joita turvallinen liikkuminen vaatii sekä 
jaetaan Kulkunen-lehti. Myös omissa terveyskasvatuslehtisissä käsitellään liikenneturvalli-
suutta lapsen näkökulmasta. Lisäksi kerrataan liikenteessä käytettävät turvavarusteet 
(turvaistuin, kypärä, heijastimet). Kuusivuotiaille  ja  heidän vanhemmilleen kerrotaan en-
nen kouluunlähtöä liikenneasiat  ja  valmiudet, jotka lapsen kanssa  on  harjoiteltava koulu- 
matkaa varten.  Nuorten ja  aikuisten liikennekasvatus ei ole terveystoimen puolella syste

-ma  att i sta.  

Tavoitteet 

Kunnan liikenneturvallisuustyö  on poikkihallinnollista  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. 

Kehittäminen  

Terveystoimen  ja  kunnan muiden toimialojen tulee tehdä yhteistyötä  ja  toteuttaa osaltaan 
kuntaan laadittava liikennekasvatussuunnitelma. Neuvolaterveydenhoitajien  ja  muun  ter-
veydenhoitohenkilökunnan  koulutuksessa huomioidaan liikenneturvallisuus  ja  liikennekas-
vatusasiat. Liikenneturvallisuusyhteyshenkilö  huolehtii siitä, että koulutuksesta vastaavat 
henkilöt ottavat heidät huomioon koulutusta suunnitellessaan  ja  henkilöitä koulutukseen 
valitessaan.  
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5.2.4 Sivistystoimi  

Nykytila 

Uuraisten  kouluissa  on  kaikilla kouluasteilla opetettu oppilaille liikennekasvatusta: tietoja 
 ja  taitoja liikenteessä selviämistä varten. Liikenneturvallisuuteen kasvattaminen koetaan 

olennaiseksi osaksi peruskoulun tehtävää, vaikka liikennekasvatuksen tavoitteita ei ole 
kirjattu nykyiseen opetussuunnitelmaan. Liikennekasvatus liittyy yläasteella tällä hetkellä 
terveyskasvatuksen yhteydessä annettavaan opetukseen. Kunnassa liikennekasvatuksen 
yhdyshenkilö  on  yläasteen päätoiminen tuntiopettaja Päivikki Poikonen. 

Päivittäisessä toiminnassa liikennekasvatus näkyy ajankohtaisten asioiden käsittelynä. 
Tavoitteena  on  ollut antaa selkeät ohjeet siitä, miten liikutaan jalan  ja  polkupyörällä: 

koulumatkoilla 
•  siirryttäessä opetuspaikalta toiselle 
• poistuttaessa koulun pihasta 
•  saavuttaessa koulun pihaan 
• polkupyöräretkillä  

Välineinä  ja  materiaalina käytetään yleisesti Liikenneturvan toimittamaa aineistoa tarpeen 
mukaan. Yhteistyötä koulut tekevät poliisin (poliisin vierailut kouluilla)  ja  Liikenneturvan 
kanssa (materiaali). Liikennekasvatukseen liittyvää yhteistyötä kunnan muiden toimialojen 
kanssa ei ole juuri tehty. 

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

sä  vaarakohteisiin  ja  heille opetetaan tärkeimpien liikennemerkkien merkitys.  Ala-asteella 
liikennekasvatus painottuu jalankulkuun, kolmannella  ja  neljännellä luokalla painopiste 
siirtyy  polkupyöräilyyn. Viidennellä  ja  kuudennella luokalla sääntöjen opettamisesta siirry-
tään 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. Liikennekasvatus koetaan luontevammin koulun tehtäviin kuuluvaksi. 

Tavoitteet 

Liikennekasvatuksen  yleisenä tavoitteena koulussa  on,  että oppilas pystyy toimimaan lii-
kenteessä itsenäisesti jalankulkijana, pyöräilijänä  ja  matkustajana sekä ottamaan huomi-
oon muut ihmiset, liikennevälineet  ja  -säännöt. Liikennekasvatuksen avulla oppilas omak-
suu tietoja, taitoja  ja  asenteita, jotka edistävät turvallista liikkumista. Tavoitteena  on  myös, 
että oppilas osaa arvioida liikennettä  ja  tehdä liikenneympäristöä  tai  -käyttäytymistä kos-
kevia parannusehdotuksia.  



Koulujen liikennekasvatuksen tulee sisältää erilaisten liikenneympäristöjen  ja  liikenneväli-
neiden  tunteminen, eri tienkäyttäjäroolien omaksuminen, riskien tunteminen  ja  niiden 
välttäminen, liikenteen yhteiskunnallisen merkityksen  ja  ympäristövaikutusten  tiedostami-
nen sekä liikenne-  ja  liikkumismuotojen  tasapuoliseen käyttämiseen pyrkivä kasvatus. Lii-
kennekasvatuksen tavoitteena  on  myös hyödyntää oppilaan omaa aktiivisuutta sekä lap-
sen kykyä oppia tekemällä itse erilaisia asioita  ja  myös olemalla itse mukana erilaisissa lii-
kennetilanteissa. Opetettavien asioiden tulee olla käytännönläheisiä  ja  ajankohtaisia. Nii-
den lähtökohtana tulee olla oppilaille tuttu ympäristö. Tärkeää  on  myös yhteistyö ympäröi-
vän yhteisön kanssa  ja  tiedotuksellisuus. Liikenneturvalta  on  juuri ilmestynyt uusi aineisto 
ala-asteille  ja  opas polkupyöräkortin suorittamiseksi. Liikennepuiston 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 liiken-
neraittiuden edistäminen. Nuorille käyttökelpoista turvatietoa ovat esimerkiksi Liikennetur-
van moottorikelkkailua, auton renkaita, rattijuopumusta, turvavyötä  ja  nuoria kuljettajia 
koskeva aineisto. Liikenneillan järjestäminen hauskoine ohjelmineen  ja  visailuineen  nuori-
soseurantalolla voisi olla tervetullut tapahtuma. Ilta ohjelmineen voisi auttaa koulunsa 
päättäneideri  nuorten  tavoittamista, jotka ovat muuten hankalasti lähestyttävissä. 

Kehittäminen 

Liikenneturvallisuudesta vastaava yhdyshenkilö Päivikki Poikonen edustaa sivistystointa 
kunnan yhteistyöasioissa, vastaanottaa kunnassa jaettavan liikenneturvallisuutta käsitte-
levän aineiston  ja  huolehtii  sen  jakamisesta. Yhdyshenkilö tekee myös vuosittain suunni-
telman liikennekasvatustyön toteuttamiseksi  ja  seuraa  sen  toteutumista. Käytännön liiken-
nekasvatustyön painopiste  on  kouluissa, mutta sitä tulisi tehdä myös kerhoissa, nuoriso- 
tapahtumissa, diskoissa jne. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että kerho-ohjaajat  ja  muut vas-
taavat - esimerkiksi järjestöjen järjestämien kerhojen ohjaajat - saavat tarvittavaa materi-
aalia  ja  jakavat  sen  myös edelleen.  

5.2.5  Poliisi osana liikenneturvallisuustyötä  

Poliisin liikenneturvallisuustyö  on  monimuotoista toimintaa, johon kuuluvat  mm.  ympäris-
tön kartoitus, analysointi, keinojen suunnittelu, toteutus sekä arviointi  ja  seuranta. Liiken-
nevalistus suunnataan kaikille asukkaille. Keskittymällä erityis-  tai  riskiryhmiin (esim.  lap-
set, nuoret, vanhukset) pyritään tehokkaasti ennalta ehkäisemään liikennevahingot  ja 

 -rikkeet. 

Uuraisilla  poliisi käy pyydettäessä mielellään kouluissa, päiväkodeissa  ja  kerhoissa ker-
tomassa liikenneturvallisuusasioista. Kouluihin poliisi tulee opettamaan liikennekasvatus-
asioissa koulun esittämästä aihepiiristä. Opetus tapahtuu pääasiassa luokassa. Opetuk-
sessa huomioidaan oppilaiden ikäryhmä  ja  vuodenaika.  Usein opetus ajoittuu kevääseen, 
mutta jatkuvuutta ei ole varmistettu. 
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Liikenneturvallisuustyössä poliisi  on  merkittävä kasvattaja. Tätä asiaa tulisi edelleen ke-
hittää lisäämällä poliisin  ja  kunnan eri toimialojen välistä suunnitelmallista yhteistyötä. 
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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  on  nimetty kohdan  "Liikennekasvatuksen  ja  -tiedotuksen  organi
-sointi"  kaaviokuvassa.  Suunnitelman toteutumista seurataan  ja  arvioidaan toiminnan on-

nistumista, jolloin toimintaa voidaan tarvittaessa kehittää haluttuun suuntaan.  

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

Yhteistyön kehittäminen  

Liikenneturvallisuustyön  yhtenä tavoitteena  on  kehittää yhteistyötä kunnan eri  toimialojen 
 välillä  ja  muiden  yhteistyötahojen  kanssa.  Liikennekasvatuksen  yhteistyön  organisoimi

-seksi  on  esitetty malli kohdassa  "Lijkennekasvatus  ja  -tiedotus  Uuraisten  kunnassa".  Mat-
lissa  esitettyä järjestäytymistä muutetaan tarvittaessa vastaamaan kunnan erityispiirteitä 

 ja  -tarpeita.  Organisaatiomallin  mukaan yhteistyötä koordinoi kunnan  liikenneturvallisuus-
vastuuhenkilöstä  sekä  toimialojen yhteyshenkilöistä  koostuva  liikenneturvallisuusryhmä. 
Vastuuhenkilö  ja yhdyshenkilöt  ylläpitävät kontakteja muihin  yhteistyökumppaneihin.  

Tärkeimmät kunnan omien  toimialojen  ulkopuoliset  yhteistyötahot  ovat poliisi,  Tielaitos  ja 
Liikenneturva  sekä paikalliset  kylätoimikunnat, eläkeläis-  ja vammaisjärjestöt,  urheiluseu-
rat, autoalan järjestöt,  autokoulut, liikennöitsijät,  moottori-, polkupyörä-,  yms. kerhot.  Muun 
muassa  Tielaitos  järjestää 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 yhteistyön aloittaminen mandollistaa  laajojenkin  teemojen  läpiviemisen.  

Tiedotusvälineiden  ja  kunnan yhteistyötä turvallisen liikkumisen edistämiseksi kehittää. 
 Liikenneturvallisuusryhmän  tarpeelliseksi  katsomat tiedotteet  ja  uutiset tulisi saada julki 

paikallisissa tiedotusvälineissä.  Liikenneturvallisuusryhmä  voisi aktivoida tiedotusvälineitä 
käsittelemään säännöllisesti liikenneturvallisuutta koskevia teemoja. Teemat  ja uutisoinnin 
ajankohdat  voitaisiin suunnitella vuosittain yhdessä eri tiedotusvälineiden edustajien 
kanssa.  
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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 sekä arvioi  sen  onnistumista. Ryhmän puheenjohtajana  on liiken-
neturvallisuusvastuuhenkilö,  joka raportoi  liikenneturvallisuustyöstä  kunnan päättäjille. 
Ryhmä kokoontuu kaksi  tai  kolme kertaa vuodessa.  

Toimialojen yhdyshenkilöt  huolehtivat vuosittaisen toimintasuunnitelmien  laatim  isen  yh-
teydessä  liikenneturvallisuusasioiden sisällyttämisestä  työhön  aikatauluineen  ja  vastuu

-henkilöineen. Toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat  tarkistetaan  liikenneturvallisuusryh-
mässä.  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  lilkenneympäristön  että  liikenneturvalli-
suusasenteiden  tilaa. 

Liikenneympäristön  seurannan tulee olla tiivistä, jolloin ongelmalliseksi tulossa olevat 
kohteet voidaan havaita riittävän aikaisin. Tällöin parannustoimenpiteet voidaan tehdä  jo 

 ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. Ongelmallisia kohteita voidaan määrittää  mm. on
-nettomuusrekisterin  avulla. Tielaitos rekisteröi poliisin tietoon tulevat yleisillä teillä sattu

-fleet  liikenneonnettomuudet. Kuntaan kehitettävän onnettomuusrekisterin avulla saadaan 
kaikki onnettomuudet rekisteröityä  tie- tai  katuosoitteen  mukaan, joten seuranta saadaan 
nykyistä kattavammaksi  ja  ajantasaisemmaksi.  Poliisi  ja  tiepiiri  ovat luontevia yhteistyö-
kumppaneita 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 vanhemmille 
henkilöille. Näiden tapaturmien seurantaa voidaan kehittää terveydenhuollon kanssa. Pai-
kallisesti  on  mandollista kartoittaa jalankululle  ja  pyöräilylle  vaaralliset paikat. Seuranta 
palvelee myös kunnossapidon järjestämistä  ja  tehostamista. 

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

 vaikeaa. Erilaisten turvavälineiden käytön lisääminen  tai  vähentäminen  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. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  seuranta  

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

insinööri  ja  Uuraisten  kunnassa kunnaninsinööri. Tämän suunnitelman toteutumisesta. 
kunnan liikenneturvallisuuden kehitystä sekä liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelman 
käyttöönottoa  seurataan joka toinen vuosi kokoontuvassa työryhmässä. Tähän ryhmään 
kuuluvat Uuraisten kunnan, Keski-Suomen tiepiirin, Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitok-
sen  ja  Liikenneturvan edustajat. Seurantaryhmän koollekutsujana toimii Uuraisten kun-
nanjohtaja. 



TIENKAYTTÄJÄKYSELYT 
T=Tyopaikka UURAINEN 	28.9-98 	
KKoulu  Yleiset tiet 	
A=Ammattiautoilija 

Nro  Osoite  Maj- Huom  Ongelma Vastaajan toimenpide-ehdotus Kyse- 
Tie 	Tieosa 	Etäisyys  ninnat  ly  

1 16777 1 41 Ala -asteen kohta Kevyen liikenteen väylän puute  KI-väylän  rakentaminen+suojatiet+valaiseminen T,A,K  
2 627 6 18  Koulun kohta  Kyynämöisillä  Kapea  tie,  kevyen liikenteen väylän puute, Kevyen liikenteen väylän  rakentaminen,varoitus  lapsista,  T,A,K 

Multiantien ylinopeudet  valvonta  

3 627 8 15 Häkintie  Kevyen liikenteen väylän puute  KI-väylan  rakentaminen,  suojatiet, liittymän  parantaminen  T,A,K  
627 8 0 13 Häkintien  liittymä Liittymä vaarallinen, mäki,  Häkintiellä  paljon  Liittymän  siirto  Multiantien liittymän  kohdalle,  liittymän T,A,K 

poikittaisliikennettä,  ylitys uudelleen järjestelyt, mäen  madalt., alikulkutunneli,  ohitus- 
tie-hankkeen toteuttaminen  

5 16777 1 n 50 12 _________________________ Kaantyminen Kuukantieltä Kuukanpolulle, luttymä Liittyman  uudelleen suunnittelu, kallion leikkaus  T,A,K  
6 627 10  loppu  11 Hirvaskankaan liittyma Hirvasen  liittymä, pääsy  nelostielle Pyörätie, Seon  mäki,  ylikulkusilta, yhdystie, T,K,A 

- _________ ______ _________ ________ (mt  627),  Äänekoski vaikeaa, vaarallinen liittymä  Luttymän  parantaminen,  eritasoliittymä _______  

7 4 307 9 Hirvasen  ala-aste  Aholantie-Hirvaskylä väyläpuute  Valaistu  kevytväylä  K 
8 627 7 4191 9 Mt 630 luttymä  Pensaita  näkemäesteenä,  suuret nopeudet,  Pensaikon  raivaus ,alikulku  tai suojatiet+nop raj. T,A,K  

paljon raskasta liikennettä, kevyen liikenteen  
ylitys,Multian tiella  vaarallinen mutka kävelijöille  

9 6250 5 6 Höytiän  kohta  50 km/h nopeusrajoitusta  ei noudateta  Hidasteita,  valvontaa  A 
10 627 9 5 Kangashäkki  Kapea  tie, Kangashäkki-Puntavuori Tien leventäminen, kevytväylä A 

11 16777 1 fl 	1500 5  Kirkon kohta, hautausmaa  Haukimäentien  ylitys kirkosta hautausmaalle  NJakyvyyden  parantaminen,  nopeusrajoltus 
+ pysäköitikielto T,A  

627 10 0 4 mt  6311  liittymä  Kangashäkissä  L-mallinen mutka  Hirvaskankaan  Varoitus mutkasta  tai  mutkan  oikaisu  T,K  
suuntaan  

12 ________ _______ ________________________ _________________________________________ ________________________________________________ ______ 
-  627 10 4 Hirvasen  ala-aste  Puntatien  liittymästä  Uuraistentien  ylitys  pysä- Suojatien  rakentaminen, taksien  nouto- jajättöpaikkoja  K  

kille, Tervatehtaantien ja Honkolan  liittymä  vaa-  tulisi  muuttaa+uusi  väylä  

13 rallisia  ylittää, väylä väärällä puolella  

14 630 6 0 4 Jokihaara  16701 liittymän  näkemät  Mutkan  oikaisu, puuston  harvennus T,A,K 

Kaavatieverkko 

Nro  Osoite  Mai-  Ongelma Vastaajan toimenpide-ehdotus Kyse- 

ninnat  ly  

36 Virastotie  8 Virastotien liittymät,  näkemät,  matkahuolto  vaarallisessa  ja Suojatien  rakentaminen,  STOP-merkkeja, iittymien  parantaminen,  T  

ahtaassa paikassa, nuorison ajo  Kuukantielle matkahuolto  vanhaan paikkaan, valistusta  
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Uuraisten  kunnan  liikenneturvallisuussuunnitelma 
Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunnitelma 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	TEKNINEN  

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

Vastuu kunnan Liikenneturvallisuus- Liikenneturvallisuusryhmän  Vuosittain Kaikki toimialat kunnaninsinööri  Juhani 
liikenneturvallisuuden työn  ja  toimialojen  toiminnan koordinointi  ja  Poliisi Nojonen  
koordinoinnista  valisen  yhteistyön vastuuhenkilön  nimeäminen Liikenneturva  

tehostaminen Liikenneturvallisuustavoitteiden  Järjestöt, 
asettaminen 
Seuranta, arviointi kerhot 
Raportointi ______________ ___________________ ________________________ 

Liikenneturvallisuus-  Vastata  ja  sitoutua Kaavatie-  ja  kunnallistekniset Jatkuva Kaikki toimi-alat, kunnaninsinööri  Juhani 
suunnitelman omalta osaltaan työmaat kiinteistöt, ym. Nojonen  
toteuttaminen suunnitelman 

toteuttamiseen 

Tiedotustoiminnan Onnettomuusalttiista  Teiden kunnossapidosta Jatkuva muiden laitteiden sivistystoimenjohtaja  
kehittäminen ympäristöstä tiedottaminen  ja  johtojen  Arja Siikström 

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

Onnettomuuksien 
:....T71I 

Onnettomuusrekisterin  
.______________ 

Jatkuva Poliisi 
seuranta kehittaminen  ja  ylläpito 

. 

__________________________ ____________________ _________________________  
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H 
m  



Uuraisten  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  esikoulun opettaja Eija  
tusvastuuri  lisääminen Työntekijöiden  tiedotusvalmiuksien Hurskainen 

lisaaminen 

Päivähoitoikäiset  Turvallinen liikkuminen Henkilöstön koulutus: Jatkuva Poliisi esikoulun opettaja Eija 
lapset Opettajat  ja  ohjaajat  -  yksi henkilö  /  päiväkoti  Liikenneturva Hurskainen  

saavat  perusvalmiudet - perhepäivähoidon  ohjaajat  
lasten  ohjaamiseen  
- 

___________________ _______________________ 

Asennekasvatus  Turvallinen liikkuminen  Teemaviikot:  Vuosittain Muut  toimialat  esikoulun opettaja Eija 
Lapset, vanhukset  ja  koulun aloittavat lapset (aiheet  vuo-  Poliisi  Hurskainen /  vanhus- 
vammaiset oppivat vanhus-  ja vammaistyössä  mukana  denaikojen Liikenneturva  ja vammaistyönjohtaja 
selvitymään  liikenne- olevat 	 päiväkodit  tai ajankoh- Autokoulut  Sirkka Pulkkinen 
ympäristössään  taisten  tar- 
Myönteinen asenne opettajien  ja  ohjaajien koulutus  peiden  mu- 
liikenteeseen Poliisin  liikenneopetus  ja  vierailut  kaan)  

vierailut  autokouluilla  

Yhteistyön Kokonaisvaltainen Osallistuminen  liikenneturvallisuus-  kokoukset Muut  toimialat  esikoulun opettaja Eija 
kehittäminen  liikenneturvallisuus-  ryhmän työskentelyyn, noin  2 kit/a Hurskainen /  vanhus- 

näkemys kunnassa  yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva  ja vammaistyönjohtaja 
aloitteellisuus lukenneturvalli-  Sirkka Pulkkinen  
suudessa __________ ________________ __________________________  

I- 

m  
A  



Uuraisten  kunnan  liikenneturvallisuussuunnitelma 
Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuuniteIma 
LIIKENNETURVALLISUUSTYON TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	 TERVEYS  

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

Perhe  Kodin liikennekasva-  Tiedottaminen vanhemmille Jatkuva Liikenneturva  terveydenhoitaja Kaisu 
tusvastuun lisaaminen  Terveydenhoitajien tiedotusval- Muut toimialat Erkkilä 

miuksien lisaaminen 
_______________________ 
Neuvolaikäisten  lasten  Turvallinen liikkuminen Liikenneturvallisuusasioista  Jatkuva Lilkenneturva  terveydenhoitaja Kaisu 
vanhemmat informointi ikäkausitarkastuksissa  Muut toimialat Erkkilä 

Materiaalin  jakaminen 
Turvavälineiden  lainaus 

Työterveyshuolto  Turvallinen liikkuminen Liikenneturvallisuusasioista infor-  Jatkuva Liikenneturva  terveydenhoitaja  Paula  
Työmatkojen mointi työterveystarkastuksissa  Salo  
turvallisuus Tybyhteisöjen  kannustaminen 

työmakojen turvallisuusasioissa 

Terveydenhuoltohenki- Liikennekasvatus-  Henkilökunnan koulutus Liikenneturva  terveydenhoitaja Kaisu  
löstö  valmiuksien Muut toimialat Erkkilä 

parantaminen __________________________ _________ ______________ ____________________ ________________________  

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

näkemys kunnassa yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva 
aloitteellisuus  liikenneturvalli- 
suudessa __________ ________________ ______________________  

I- 

-H 
m 

(A)  



Uuraisten  kunnan hikenneturvallisuussuunnitelma 
Liikennekasvatus-  ja  tiedotussuunitelma 
LIIKENNETURVALLISUUSTYON TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  1999  
Toimiala 	SIVtSTYS 

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

Opetushenkilöstö Liikenneturvallisuus- Koulunjohtajieri  koulutus Jatkuva  Liikenneturva sivistystoimenjohtaja  
asioiden tiedosta-  Liikennekasvatuksen vastu uhenkilöt  Arja  Siikström  
minen  kouluttain  

Opetussuunnitelmat  Liikennekasvatuksen  Vaikuttaminen opetus- Jatkuva opettaja Päivikki 
pitäminen osana suunnitelmista vastaaviin  Poikonen  

opetusta _________ _____________ ___________________ _______________________ 

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

__________________________________________________  
Nuoriso Asenteisiin Tiedotustilaisuuksia kerho-ohjaajille esimerkiksi Poliisi vapaa-aikasihteeri  

vaikuttaminen  1  kit/a  Pirkko Honkanen 

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

Yhteistyön 
-  

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

näkemys kunnassa  yhdyshenkilön  nimeäminen, Jatkuva  
aloitteellisuus lilkenneturvalli- 
su udessa 

Tiedotustoimminnan  yleisen  liikenneturvalli- Liikenneturvallisuustyöstä  Jatkuva Muut  toimialat, sivistystoimenjohtaja  
kehittäminen  suustietouden  paran-  tiedottaminen lehdistö Arja  Siikström  

tammen _______________________________ ______________ ____________________  
I- 

H 
m  
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