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TIIVISTELMÄ
llomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma koostuu liikenneympäristön pa
sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmas -rantmisuel
tavoitteena oli selvittää-ta.Likenympärsöatiunelm
liikenneturvallisuuden ongelmakohteet llomantsin kunnan alueella, suunnitella parantamistoimenpiteet ja laatia toimenpiteiden toteuttamisohjelma.
Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman tavoitteena oli suunnitella
kunnan liikenneturvallisuustyötä sekä lisätä kunnan henkilökunnan ja päätöksentekijöiden liikenneturvallisuustietämystä.
llomantsin kunnan alueen liikenneturvallisuusongelmien kartoittamiseksi
2008 liikenneturvallisuuskysely kuntalaisille. Lisäk-toeuinamks
si tehtiin sidosryhmähaastatteluja. llomantsin maanteillä tapahtuneet onnettomuudet analysoitiin vuosilta 1997-2006 sekä katu- ja yksityistieverkolla
1999-2006. Tiepiiriin ja llomantsin kun-taphuneo mdtvusila
nalle tulleet liikenneturvallisuutta koskevat aloitteet ja palautteet käytiin läpi.
llomantsin kunnan alueella tapahtui maanteillä vuosina 1997-2006 yhteensä
poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 32 johti henkilövahinkoon. 173
Kaduilla ja yksityisteillä tapahtui vuosina 1999-2006 yhteensä 52 onnettomuutta, josta 13 oli henkilövahinkoon johtaneita. Onnettomuudet painottuivat pääosin kantatielle 74 ja seututielle 514.
Liikenneturvallisuuskyselyyn vastanneista valtaosa piti liikenneturvallisuustilannetta I lomantsissa hyvänä tai tyydyttävänä. Kokonaisuudessaan asukkaiden mielestä liikenneturvallisuus llomantsissa on viime vuosina hieman
heikentynyt. Suurimpina liikenneturvallisuusongelmina pidettiin ylinopeuksia,
teiden ja katujen heikkoa kuntoa, liukkautta sekä kevyen liikenteen vaylien
liukkautta, puuttumista tai huonoja sijainteja. Ongelmalli-heikoaunt,
simpia kohteita kyselyn mukaan olivat Ylätien yksisuuntainen osuus, Kale
S-Marketin pysäköintialue, Möhköntie sekä Pogos -valntie,kroymä
alakoulun kohta.
-tan
Työn aikana llomantsin kuntaan määritettiin liikenneturvallisuustavoitteet.
Tavoitteiksi asetettiin liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan aloittaminen,
ylinopeuksien hillitseminen, lähiliikkumisympäristöjen turvallisuuden parantaminen, koulureittien ja koulukuljetusten turvallisuuden parantaminen sekä
yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen kannustaminen mukaan liikenneturvallisuustyöhön. Myös kuntalaisten tietoisuutta erilaisista turvavälineistä ja niiden käytöstä pyritään lisäämään. Toimenpiteet suunniteltiin vastaamaan
asetettuja tavoitteita. Toimenpiteiden suunnittelussa keskityttiin onnettomuuksien, kyselyjen ja haastattelujen perusteella ongelmallisimpiin kohteisiin. Lisäksi huomiota kiinnitettiin erityisesti koulujen ympäristöjen turvallisuuteen.

Liikenneympäristön parantamiseksi on tehty esitykset yhteensä 59 toimenpi
liikenteenohjauksen toi--tesä.Eiyk ltvseäraknlit
menpiteitä. Rakenteellisina toimenpiteinä esitetään mm. liittymien parantamista, tie- ja katujärjestelyiden parantamista, hidastetöyssyjen rakentamista
sekä kevyen liikenteen väylien ja valaistuksen rakentamista. Liikenteenohjauksen toimenpiteinä esitetään mm. nopeusrajoitusten muutoksia ja ajoratamerkintöjä. Lisäksi esitetään kunnossapitoon, valvontaan ja esteettömyy
liittyviä toimenpiteitä.
-ten

Liikenneturvallisuustyön organisointia varten llomantsin kuntaan perustettiin
joka kokoontui työn aikana kaksi kertaa ideoi- likenturvasyöhmä,
maan ja suunnittelemaan kunnan hallintokuntien toimintasuunnitelmia. ilo
suunnittelemat toimenpiteet lähivuosien liikennetur--mantsihlokue
vallisuustyössä koottiin toimenpidetaulukoihin kirjaamalla kunkin hallintokunnan kohderyhmät, niille suunnitellut toimenpiteet, vastuuhenkilöt tai
toteuttamisajankohdat.
-tahosekä
Toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin 1,8 milj. €. Näistä yksin Savo-Karjalan tiepiirin vastuulla olevien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 131 000 € (noin 8 % koko
ja yksin kunnan vastuulla olevien toimenpiteiden kus--naiskut )
tannukset yhteensä noin 448 500 € (noin 25 % kokonaiskustannuksista).
ja kunnan yhteisellä vastuulla olevien toimenpiteiden kustannukset Tieprn
ovat yhteensä noin 1,11 milj. € (noin 63 % kokonaiskustannuksista). Yksityisen vastuulla olevien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin
€. Maanteille esitettyjen toimenpiteiden arvioitiin vähentävän noin 680
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuk- 0,215
sien yhteiskuntataloudellisiksi säästöiksi arvioitiin noin 101 000 € vuodessa.
Tämän lisäksi katuverkolle tehtävistä toimenpiteistä saadaan onnettomuusja kustannussäästöjä.
Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamisella on myös paljon muita välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, joille tulee antaa riittävä painoarvo toimenpiteitä toteutettaessa. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman vaikutukset
pitkällä aikajänteellä liikenneasenteiden muutoksena ja edel- realisotuv
leen onnettomuusvähenemänä, onnettomuusriskin pienenemisenä sekä
kunnalle kohdistuvien kustannusten vähenemisenä. Liikenneturvallisuuden
parantaminen lisää myös kuntalaisten viihtyvyyttä sekä liikenne- että asuinympäristössään. Liikenneturvallisuuden korostaminen kunnan toiminnassa
sekä päättäjien vahva sitoutuminen liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamiseen lisäävät arvostusta ja kunnan imagoa asukkaiden keskuudessa.
Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehokkaasti vain, mikäli kunnassa on työn lähtökohtana yhteinen tahtotila liikenneturvallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää on päättäjien sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen ja toteutumisen seurantaan.

Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista koskeva seurantakokous
lisäksi Tiehallinnon, Liikenneturvan ja poliisin edustajat.

järestnkavuodes.Kk nutsak edutjin

ALKUSANAT
Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu llomantsin kunnan ja Savo Karjalan tiepiirin yhteistyönä. Suunnitelma sisältää liikenneympäristön pa
sekä liikenneturvallisuustyön organisointi- ja kehittä--rantmisuel
missuunnitelman. Suunnitelmaa ohjanneeseen ohjausryhmään kuuluivat
seuraavat henkilöt:
Jarmo Tihmala
Martti Leppänen
Mikko Huovinen
Riitta Kortelainen
Veijo Kurki
Eila Piippo
Teuvo Maksimainen
HanuTite
Tuula Turunen
Marja Siintomaa
TynkkynenSonja
KalervoRonkainen
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Suunnitelman on laatinut Tiehallinnon Savo -Karjalan tiepiirin ja llomantsin
Sito-Kuopio Oy, jossa työhön ovat osallistuneet kunatoimes
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I SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Suunnittelualue
llomantsin kunta sijaitsee Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen läänissä. Ilomant
pääsee lännestä Joensuun suunnasta kantatietä 74 ja Enon suunnasta-sun
514. Pohjoisesta llomantsiin pääsee seututietä 522 ja yhdystietä seutiä
sekä etelästä seututietä 500. llomantsista on matkaa Joensuuhun 520
Joensuussa sijaitsevat lähin lentokenttä, henkilöliikennerautatiease 72km.
ja sisävesisatama. llomantsissa on rautatieasema, joka palvelee ainoas--ma
taan tavaraliikennettä. (Kuva 1)
llomantsin kunnan pinta -ala on 3172 km 2 , josta vesistöä on 402 km2 (n. 13
%).llomantsin kunnassa asui (vuoden 2007 lopun arvio) noin 6200 henkilöä.
Ennusteen mukaan asukasmäärä vähenee vuoteen 2030 mennessä noin
henkilöllä. Suurin osa kuntalaisista asuu llomantsin taajamassa (Po-120
gosta), mutta eri puolilla kuntaa on useita kyliä. (Kuva 1)
llomantsin päätaajaman Pogostan lisäksi kunnan muita asutustaajamia ovat
Kivilahti, Kuuksenvaara, Käen Hatuvr,ki HhusInovar,
-Korentovaara, Marjovaara, Mekrijärvi, Mutalahti, Mäkiky -kosi,Lehtvar
Möhkö, Naarva, Patrikka, Rehvana, Sonkaja, Tokrajärvi ja Tyrjänsaari.-lät,
on Joensuu, joka on myös llomantsin rajanaapuri. Muita Ilo-Lähinkaup
mantsin naapurikuntia ovat Eno ja Lieksa. Kunnalla on Venäjän kanssa yhteistä rajaa noin 100 km.
llomantsin taajaman läpi kulkee kantatie 74 (Joensuu -llomantsi), joka on
seudullisesti tärkeä pääväylä. Kantatie 74 päättyy Ilomantsin taajamaan.
Muita tärkeimpiä maanteitä ovat seututie 514 llomantsin keskustaajamasta
Enoon, seututie 522 Naarvan kautta Lieksaan ja seututie 500 Mutalanden
kautta Niiralan raja -asemalle. Seututiet 500 ja 522 ovat kunnan alueella
myös osa matkailutienä tunnettua Runon ja Rajan tietä.
Kunnassa on viisi perusopetusta antavaa koulua, joista neljä on alakouluja ja
yläkoulu. Alakouluissa oppilaita on noin 375 ja yläkouluissa noin 206. yksi
on lukio, jossa opiskelijoita on noin 100 sekä Pohjois-Lisäkuna
Karjalan Ammattiopiston toimipiste. Oppilasmäärien ennustetaan vähenevän
vuoteen 2012 mennessä noin 30 %.
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1.2 Elinkeinorakenne ja tyässäkäynti
llomantsin kunnan alueella on työpaikkoja noin 1970 kpl. Suurin osa työpai-

koista on yhteiskunnallisissa palveluissa, maa- ja metsätaloudessa sekä
kauppa-. majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. (Kuva 2)
llomantsin suurimmat yksityiset työllistäjät ovat Kesla Oyj, joka työllistää 55
ja Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiö, joka työllistää suoraan 34henkilöä

ja välillisesti 14 henkilöä. Julkisen sektorin suurimpia työllistäjiä ovat henkilöä
kunta, joka työllistää noin 600 henkilöä (joista noin 390 vakitui- lomantsi
sesti) ja Rajavartiolaitos, joka työllistää noin 70 henkilöä.

Työpaikat päätoimialoittain llomantsissa
Sähkö-, kaasu- ja esihuoIto
Kaiostoiminta ja louhinta
Toimiala tuntematon
Rakentaminen
Kuljetus varastointi ja tietoliikerine
Teolisu
Rahoitus- vakuutus-, ym toiminta
Kauppa. majoitus- ja ravitsemistoiminta
ja metsätalous Ma-

Yhteiskunnalliset palvalut

o ioo
Lähde Tilastokeskus tyossäkäyntitilasto 2005

Kuva 2.

200 300 400 500 600 700 800 900
Työpaikkojen lukumäärä

Ilomantsin elinkeinorakenne vuonna 2005.
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1.3 Maankäyttä ja kaavoitus
Maankäyttä

1.3

Ympärivuotinen asutus sekä palvelut keskittyvät llomantsin taajamaan. Vapaa-ajan asutus keskittyy suurimpien järvien rannoille, mm. kunnan luoteisosassa sijaitsevan Koitereen etelä- ja länsirannoille. Tulevaisuudessa asutuksen ja palveluiden arvioidaan keskittyvän edelleen llomantsin keskustaajamaan. Mutalanden kylässä lähellä Venäjän rajaa on yli 100 rakentamaton
tonttia, jotka mandollistavat alueen kehittämisen vapaa-ajan asumisen -ta
keskittymäksi
Hattuvaaran Pampalossa on kultaesiintymä. Alueella on käynnistetty tutkimuskairaukset vuonna 2007 ja tavoitteena on käynnistää kaivostoiminta viimeistään vuonna 2011. Päätökset kaivoksen avaamisesta tehtäneen syksyllä 2008. Em. kultaesiintymän ohella sijoittuu kunnan pohjoisosaan Hattuvaa
(Koidanvaaran) mustakiviesiintymä, jossa louhintatyöt on jo aloitettu.-ran
Hattuvaarasta johtaa ko. esiintymälle Polvikosken yksityistien jatkeena osin
huonokuntoinen metsäautotie. Huomioon otettavaa on myös se, että Venäjän raakapuun tuonnin todennäköinen väheneminen johtaa puunhankinnan
lisäämiseen llomantsin alueella, erityisesti kunnan pohjoisosissa.
Matkailun merkitys on kunnan alueella suuri. Merkittävimpiä matkailukohteita
ovat mm. Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistot sekä Koivusuon ja Kesonsuon luonnonsuojelualueet, EU:n itäisin piste sekä Möhkön kylä. Myös
Runon ja Rajan tie on ollut varsinkin aikaisemmin merkittävä matkailutie.
Kunnan alueella, erityisesti sen pohjoisosissa sijaitsee lukuisia käytössä olevia turvesoita. Lisäksi kunnan alueelle sijoittuvat epäviralliset Leminahon ja
Hapovrnjylitspak.

1.3.2 Kaavoitus
Pohjois-Karjalan maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavaehdotus on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Maakuntakaavan täydennyksen toinen vaihe on tarkoitus saada hyväksyttyä vuonna 2008 ja vahvistettua vuonna 2009.
Yleiskaavat
llomantsin kunnan alueita koskevat yleiskaavat ovat Kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaava, llomantsin kaakkoisosan rantaosayleiskaava sekä Koitereen rantaosayleiskaava joitakin vähäisiä valituksenalaisia alueita lukuun
ottamatta.

13

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Asema kaavat ja ranta -asemakaavat
ltomantsin kunnan alueen asemakaava on Kirkonkylän asemakaava. Ranta

on kunnassa seuraavien vesistöjen alueella:
-asemkvoj
- Hattujärvi: Hattujärven ranta -asemakaava
- Kauniinjärvi: Kauniinjärven ranta -asemakaava
Koitere: Juuansaaren, Sulkusaaren, Kaltialan ja Ressanrannan ranta asemakaavat
- Mekrijärvi: Korvunniemen ranta -asemakaava
- Muokonjärvi: Tervaruukin ranta -asemakaava
- Mustalampi-Sulkulampi: Rätylän ranta -asemakaava
- Ravajärvi ym. Ravajärven-Tetrijärven ranta -asemakaava.

1.4 Nykyinen tie -ja katuverkko sekä liikenne
-ja katuverkko

1.4Tie

Suunnittelualueella on maanteitä yhteensä noin 490 km, joista kantatietä on
17 km, seututeitä noin 134 km ja yhdysteitä noin 339 km. Maantiever noi
lisäksi katu- ja yksityistieverkko muodostaa merkittävän osan kunnan-kon

Kunnan hoidossa on katuja ja kevyen liikenteen väyliä likenväystö.
lähes 38 km.
llomantsin tieverkon kannalta tärkeimmät tiet ovat kantatie 74 sekä seututiet
ja 522. Kantatie 74 on merkittävin tieyhteys länteen Joensuun 50,14
suuntaan ja seututie 514 tärkeä tieyhteys länteen Enon suuntaan. Seututie
tärkeä tieyhteys etelän suuntaan Niiralan raja-asemalle. Pohjoisen50on
suuntaan kunnasta pääsee seututietä 522. llomantsin taajamassa pääväylä
kantatie 74 (Pogostantie).
on

1.4.2 Liikennemäärät
Kantatiellä 74 liikennemäärä on noin 1310-3910 ajon./vrk (raskaan liikenteen
osuus 4-8 %). Suurimmillaan kantatien 74 liikennemäärä on llomantsin taajaman kohdalla noin 2190-3910 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 5-6 %).
Seututiellä 514 llomantsin taajamasta Enoon liikennemäärä on noin 4201880 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 2-8 %), seututiellä 500 llomantsin
taajamasta etelään 160-1410 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 4-9 %) ja
522 llomantsin taajamasta pohjoiseen noin 40-1320 ajon./vrkseutilä
(rasknlietou
3-8 %).
Vilkkaimmilla yhdysteillä liikennemäärä on yhdystiellä 5004 Kuuksenvaaran
Leminaho välillä noin 80-570 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 2-7 %), ja
yhdystiellä 5160 Kivilandessa noin 230 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus
%), yhdystiellä 5200 Lylyvaaran ja Raja -ahon välillä noin 30-220 ajon./vrk21
5-16 %), yhdystiellä 15753 Haukivaarassa noin (rasknlietou
ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 2-3 %) ja yhdystiellä 15754 Riihi-90-2
joella noin 60-370 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 3-5 %). (Kuva 3)
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Kuva 3. /Iomantsin maanteiden keskimaäräiset vuoro kausiliikennemäärät (KVL
2006).
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1.4.3 Tievalaistus

llomantsin maanteistä valaistuja on yhteensä 15,7 km. Kantatiellä 74 on valaistus llomantsin taajaman kohdalla yhdystien 15754 ja seututien 514 liittymien välillä. Seututeistä valaistus on seututiellä 514 Markunvaaran kohdalla,
514 kantatien 74 liittymän ja Kurenkankaan välillä sekä seututielläseutilä
kohdalla. Yhdysteistä valaistus on yhdystiellä 5201 Huhuk 52Hatuvrn
kohdalla, yhdysteillä 5221 ja 15778 Naarvan kohdalla sekä yhdystiellä-sen
ja Riihijoen välillä. (Kuva 4)
1574kantielymä
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Ilomantsin maanteiden nykyinen valaistus ja nykyiset kevyen lIIkenteen
va ylät.
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1.4.4 Kevyen liikenteen väylät sekä ulkoilu -ja rollaattorireitit
llomantsissa on maanteiden varsilla olevia kevyen liikenteen väyliä noin 7
km. Kantatien 74 varrella on kevyen liikenteen väylä llomantsin taajaman
kohdalla yhdystien 15754 ja seututien 514 liittymien välillä. Seututiellä 500
on kevyen liikenteen väylä Markunvaaran kohdalla ja seututiellä 522 Ilomantsin taajaman ja Pötönvaaran välillä. (Kuva 4)
Kunnassa on suunniteltu ja toteutettu myös erillisiä ulkoilu- ja kävelyreittejä.
on suunniteltuReitsovluamyöikähstenl yö,kosane
suurelta osin suurimmat mäet kiertäviksi. Myös rollaattorin kanssa liikkuville
suunniteltu reitti, joka tullaan merkitsemään jatkossa myös maastoon. on
Ulkoilureiteille ei ole järjestetty kunnan toimesta talvikunnossapitoa.
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Kuva 5.

Copyrrght (Iomantsin kunta

Lenkkelly- ja ulkoilureittejä 1/oma ntsin taajamassa

Jatkossa olisi mandollista kehittää Enontieltä keskustaan johtavia ulkoilureittejä myös talvisin kunnossapidettäviksi kevyen liikenteen väyliksi, koska reitit
lyhentälsivät oleellisesti Palopohjan asuinalueelta keskustaan johtavia yhteyksi ä.

17

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1.4.5 Nopeusrajoitukset

Kantatiellä 74 nopeusrajoitus on 100 km/h Joensuun suunnasta tultaessa
lähes yhdystien 15754 liittymään saakka. Yhdystien 15754 ja seututien 500
liittymien välillä kantatien 74 nopeusrajoitus on 60 km/h ja llomantsin taajaman kohdalla 50 km/h. Seututeillä nopeusrajoitus on taajamissa 50 km/h ja
60-100 km/h. Yhdysteillä nopeusrajoitus on 50-80tajmienulkop
km/h. Kaava-alueella katujen nopeusrajoitus on pääosin 40 km/h. (Kuva 6)
-I

/

--

-

Nopeusrajoitukset
50km/h

T..
,..J,

- 60 km/h
- 80km/h

-,-,.

100 km/h

Kuva 6.

!Iomantsin maanteiden nopeusrajoitukset.
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1.5 Aikaisemmat suunnitelmat
Ilomantsin edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna
Suunnitelmaan ei sisälly koulutus- ja tiedotussuunnitelmaa. Suunni-194.
telman liikenneympäristöä koskevista toimenpide-ehdotuksista suuri osa on
toeu
ja osa esityksistä ei ole enää ajantasaisia.
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2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2.1 Liikenneonnettomuudet

Onnettomuustarkastelu perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin.
arvioitu, että poliisin tietoon tulee vain osa kaikista liikenneonnettomuuk-On
sista. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja yli puolet loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista tulee poliisin tietoon, mutta pienistä omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista vain hyvin pieni osa tulee tilastoihin.
Onnettomuustarkastelu käsittää tapahtuneet onnettomuudet maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1997-2006. Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden onnettomuuksien tiedot vuosilta 1997 ja 1998 ovat puutteellisia ja ne
poistettiin aineistosta, koska tietojen kirjaaminen aloitettiin vasta vuonna
Onnettomuusaineisto saatiin Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä. 198.
173 kpl jaAinestoalmiätphuneao mksiyhtenä
59 kpl.
kaduiltphneo muksiayhtenä
Onnettomuustarkastelussa oletettiin, että kuljettajan juopumus vaikuttaa onnettomuuksiin liikenneympäristöä enemmän. Tähän oletukseen perustuen
ne onnettomuudet, joissa kuljettaja oli juopunut, poistettiin aineistosta, jotta
vaikutus onnettomuuksien tapahtumiseen saataisiin pa- likenympärstö
remmin selville. Maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista kuljettaja oli juo
22 onnettomuudessa. Niistä neljä oli henkilövahinkoon johtaneita on--punt
nettomuuksia. Kaduilla ja yksityisteillä vastaavia onnettomuuksia tapahtui
seitsemän, joista kaksi oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Selvästi suurin osa em. onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia, joissa
ajoneuvo suistui ulos tieltä.
Vuosina 1997-2006 maanteillä ja vuosina 1999-2006 kaduilla ja yksityisteillä
203taphuiknleayhtsäinlmakoh-etmusia
44 onnettomuutta. Henkilöva- onetmua,jisohtenklövai
hinkoon johtaneista onnettomuuksista johti loukkaantumiseen 39 onnettomuutta ja kuolemaan 5 onnettomuutta. Onnettomuuksissa loukkaantui ko.
49 henkilöä ja kuoli 5 henkilöä.
ajnksolyhteä
2.1.1 Maanteillä tapahtuneet onnettomuudet

llomantsin asukaslukuun suhteutettuna maanteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa loukkaantui keskimäärin 0,62 ja kuoli keskimäärin 0,06 henkilöä
vuodessa tuhatta asukasta kohti. (llomantsin asukasluku oli vuosina 19972006 keskimäärin noin 6910 asukasta). Vastaavat luvut vuonna 2005 olivat
Pohjois-Karjalan alueella 1,46 ja 0,10 ja Itä-Suomen läänin alueella 1,73 ja
(Lähde: Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelma 2007-2011). 0,8
ovat mukana myös ne onnettomuudet, joissa kuljettaja oliVertailuvs
juopnt.
Vuosina 1997-2006 llomantsin maanteillä tapahtui yhteensä 151 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta eli keskimäärin noin 15 onnettomuutta/vuosi.
10-19. (Kuva 7ja Kuva 8) Onetomuksiärvahteluosinä
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Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 32 kpl eli keskimäärin
onnettomuutta/vuosi määrän vaihdellessa vuosittain välillä 1-73,2
cnn ./vuosi. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus kaikista
onnettomuuksista oli noin 21 %, loput noin 79 % oli omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Henkilövahinko -onnettomuuksista loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 28 kpl, joissa loukkaantui yhteensä 38

henkilöä.Kuomajhtneio muksatphineljäksmrin 0,4 onn./vuosi. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä neljä henkilöä. (Kuva 7
jaKuv
9)

Maanteillä vuosina 1997-2006 tapahtuneiden onnettomuuksien ja henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrissä on tapahtunut vuosittaista
vaihtelua. Selkeätä kehityssuuntaa määrissä ei ole kuitenkaan havaittavissa.
Ilomantsin maanteillä vuosina 1997-2006 tapahtuneet onnettomuudet

Lukum8rä
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a Kuolemaan

johtaneet
onnettomuudet

Kuva 7.

I

liomantsin maanteillä vuosina 199 7-2006 tapahtuneet onnettomuudet.
(Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).

Tiekohtaisesti eniten onnettomuuksia tapahtui kantatiellä 74 ja seututiellä
Kevyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui eniten kantatiellä 74 Ilo- 514.
mantsin keskustan kohdalla, jossa on myös suurin asutuskeskittymä. Myös
henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten kantatiellä 74 ja
514. Liikennemääriltään hiljaisemmilla seututeillä ja yhdysteilläseutilä

osa onnettomuuksista ja henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuk- surin
sista oli yksittäisonnettomuuksia, joissa ajoneuvo suistui ulos tieltä. (Kuva 8
9)
jaKuv
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Eniten onnettomuuksia tapahtui kokonaisuutena seutu- ja yhdysteillä. Seututeillä tapahtui yhteensä 63 onnettomuutta, joista loukkaantumisen johtaneita
onnettomuuksia oli 10 kpl ja kuolemaan johtaneita kaksi. Yhdysteillä tapahtui
yhteensä 54 onnettomuutta, joista loukkaantumisen johtaneita onnettomuuksia oli 11 kpl ja kuolemaan johtaneita yksi. llomantsin kunnan alueen ainoalla kantatiellä (kt 74) tapahtui yhteensä 34 onnettomuutta, joista loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli seitsemän ja kuolemaan johtaneita
yksi. llomantsin kunnan alueella ei ole valtateitä. (Taulukko 1)
Taulukko 1. llomantsin maanteillä vuosina 1997-2006 tapahtuneet onnettomuudet
teiden toiminnallisen luokan mukaan jaoteltuina. (Kunnan alueella ei
ole valtateitä) (Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).
Toiminnallinen
luokka

Omaisuusvahinkoon
johtaneet
onnettomuudet

Loukkaantumiseen
johtaneet
onnettomuudet

Kuolemaan
johtaneet onnetto muudet

1
2
1

63

4

151

Seututie (134 km)

26
51

Yhdystie (339 km)

42

7
10
11

Yhteensä (490 km)

119

28

Kantatie (17 km)

Yhteensä

34
54

Selvästi suurin osa tapahtuneista kaikista onnettomuuksista oli hirvionnettomuuksia. Hirvionnettomuuksia tapahtui yhteensä 51 kpl, mikä oli noin kolmasosa kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka
yksittäisonnettomuudet, joita tapahtui 32 kpl. kaistonemuali
onnettomuusluokissa tapahtui 2-13 onnettomuutta. (Kuva 10 ja Tau-Muisa
lukko 2)
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista eniten tapahtui yksittälsonnettomuuksia, joita tapahtui yhdeksän. Muissa onnettomuusluokissa tapahtui
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Suhteellisesti eniten henki- 0-5
lövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Kaikki jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuudet sekä puolet mo
johti henkilövahinkoon. Kohtaamisonnettomuuksista-pediontmuksa
% johti henkilövahinkoon. Neljästä kuolemaan johtaneesta onnettomuu- 38
desta kaksi oli polkupyöräonnettomuuksia, yksi jalankulkijaonnettomuus ja
kohtaamisonnettomuus. (Kuva 10, Taulukko 2)
yksi

24

llomantsin tiikenneturvallisuussuunnitelma

LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

llomantsin maanteillä vuosina 1997-2006 tapahtuneet onnettomuudet
luokittain
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llomantsin maanteillä vuosina 1997-2006 tapahtuneet onnettomuudet
onnettomuusluokittain (Aineistosta on poistettu alko holionnettomuu
-det).

Taulukko 2. llomantsin maanteillä vuosina 199 7-2006 tapahtuneet onnettomuudet
onnettomuusluokittain ja vaka vuusasteittain. (Aineistosta on poistettu
alkoholionnettomuudet).
Onnettomuusluokka

Kaikki
onnettomuudet

Henkilövahinkoon
johtaneet
onnettomuudet
____________ ____________

Henkilövahinkoon
johtaneiden
onnettomuuksien
osuus_(%)

Kuolleet

____________

Hirvionnettomuus

51

3

6

0

Yksittäisonriettomuus

32

9

28

0

Kohtaamisonnettomuus

13

5

38

1

Kääntymisonnettomuus

11

3

27

0

Risteämisonnettomuus

9

0

0

0

Mopedionnettomuus

8

4

50

0

Muu eläinonnettomuus

8

0

0

0

Polkupyöräonnettomuus

4

4

100

2

Ohitusonnettomuus

4

1

25

0

Muu onnettomuus

4

0

0

0

Peräänajo -onnettomuus

3

1

33

0

Jalankulkijaonnettomuus

2

2

100

1

Peuraonnettomuus

2

0

0

0

151

32

21

4

Yhteensä
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Maanteillä tapahtui hirvi- ja peuraonnettomuuksia yhteensä 53 kpl. Selvästi
suurin osa hirvi- ja peuraonnettomuuksista tapahtui kantatiellä 74 ja seututiellä 514. Kantatiellä 74 on nykyinen hirvivaroalue Ruokosuon kohdalla.
Tienvarsiraivauksia on tehty vuosina 2004-2006 kantatiellä 74, seututeillä
ja 522 sekä yhdysteillä 5004, 15752 ja 15756. Tienvarsiraivaukset50,14
näytisvhenirvotmuksa, onetmusäri
vaikuttaa myös hirvikannan vuosittainen vaihtelu. (Kuvail)
-----------------------

-

I

— -

U

:

.

:-

-

-

:/ :

•

-

I

-

I

-

-.

—
•

2005

•

2006

\,._

-V.

.

2004

/

V

/--

2005
2006

V

- Nykyinen hirvivaroalue
________

Kuva 11.

-'b

•..---

flenvarsiraivaukset

-

.._.•

-'

.

©Genimap Oy,Lupa L4356

llomantsin maanteillä vuosina 199 7-2006 tapahtuneet hirvi- ja peuraonnettomuudet, tehdyt tien varsiraivaukset sekä nykyiset hirvivaroalueet.
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2.1.2 Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneet onnettomuudet
llomantsin kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden onnettomuuksien kirjaaminen onnettomuusrekisteriin aloitettiin vasta vuonna 1998, siksi vuoden 1997
osin vuoden 1998 tiedot olivat puutteellisia. Tämän vuoksi ko. vuosienja
tiedot poistettiin aineistosta.

Vuosina 1999-2006 llomantsin kaduilla ja yksityisteillä tapahtui ilman alkoholionnettomuuksia yhteensä 52 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta eli keskimäärin noin 6,5 onnettomuutta/vuosi. Onnettomuuksien määrä vaihteli
vuosittain välillä 3-11 onn./vuosi. (Kuva 12)
Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui kaduilla ja yksityisteillä
kpl eli keskimäärin 1,5 onnettomuutta/vuosi määrän vaihdellessa vuosit- 12
tain välillä 0-3 onn./vuosi. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien
osuus kaikista onnettomuuksista oli noin 23 %. Loukkaantumiseen johtaneita
onnettomuuksia tapahtui 11 kpl, joissa loukkaantui yhteensä 11 henkilöä.
Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui yksi, jossa kuoli yksi henkilö.
12, Kuva 13 ja Taulukko 3)
(Kuva
Kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1999-2006 tapahtuneiden onnettomuuksien
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrät ovat pieniä eikä ja
selkeää onnettomuusmäärien muutoksen trendiä ole havaittavissa.

Uomantsin katu- ja yksityistieverkolla vuosina 1999-2006 tapahtuneet
onnettomuudet
12
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Kuva 12.

llomantsin kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1999-2006 tapahtuneet
onnettomuudet. (Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).
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llomantsin kaduilla vuosina 1999-2006 tapahtuneet henkilövahinkoon
johtaneet onnettomuudet. (Aineistosta on poistettu alko holionnettomuudet) (Taajamasaneeraus toteutettu vuonna 2000).

Suurin osa tapahtuneista kaikista onnettomuuksista oli risteämisonnettomuuksia. Risteämisonnettomuuksia tapahtui yhteensä 17 kpl, mikä oli hieman alle kolmasosa kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka kaikista onnettomuuksista oli muut onnettomuudet, joita tapahtui 14 kpl. Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 0-7 onnettomuutta.
14, Taulukko 3)
(Kuva
Myös henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista eniten tapahtui risteämisonnettomuuksia, joita tapahtui viisi. Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 0-3 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Suhteellisesti eniten
henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Kaikki jalankulkijaonnettomuudet ja sekä puolet polkupyöräja mopedionnettomuuksista johtivat henkilövahinkoon. Kuolemaan johtanut
onnettomuus oli jalankulkijaonnettomuus. (Kuva l4ja Taulukko 3)
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Ilomantsin katu -ja yksityistieverkolla vuosina 1999-2006 tapahtuneet
onnettomuudet luokittain
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Kuva 14.

llomantsin kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1999-2006 tapahtuneet
onnettomuudet onnettomuusluokittain. (Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).

Taulukko 3. llomantsin kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1999-2006 tapahtuneet
onnettomuudet onnettomuusluokittain ja vaka vuusasteittain. (A ineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).
Kuolleet

Kaikki
onnettomuudet

Henkilövahinkoon
johtaneet
onnettomuudet

osuus (%)

_________

Risteämisonnettomuus

17

5

29

0

Muuonnettomuus

14

0

0

0

Kohtaamisonnettomuus

7

1

14

0

Yksittäisonnettomuus

4

1

25

0

Jalankulkijaonnettomuus

3

3

100

1

Kääntymisonnettomuus
Polkupyörä- tai
mopedionnettomuus
Peräänajo -onnettomuus

3

1

33

0

2

1

50

0

2

0

0

0

Ohitusonnettomuus

0

0

0

0

Eläinonnettomuus

0

0

0

0

52

12

23

Onnettomuusluokka

Yhteensä

Henkilövahinkoon
johtaneiden
onnetto muu ks len

_______________ _______________ _______________ __________

]

i

llomantsin keskustan kaduista eniten onnettomuuksia tapahtui Kalevalantiel
Mantsintiellä ja Ylätiellä. Kalevalantiellä tapahtui yhteensä kuusi onnetto--lä,
muutta, joista yksi oli kuolemaan johtanut jalankulkijaonnettomuus ja kaksi
loukkaantumiseen johtaneita risteämisonnettomuuksia. Myös Mantsintiellä

taphuiyensäkotmua,jiskoleuantmis
johtaneita onnettomuuksia. Mantsintiellä tapahtuneista loukkaantumiseen
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johtaneista onnettomuuksista yksi oli suistumisonnettomuus, yksi jalankulkijaonnettomuus ja yksi risteämisonnettomuus. Lisäksi Kalevalantien ja Mantsintien liittymässä tapahtui kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta onnetto
-mu
utta.
Ylätiellä tapahtui yhteensä seitsemän onnettomuutta, joista kaksi oli loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia. Loukkaantumiseen johtaneista
onnettomuuksista toinen oli jalankulkijaonnettomuus ja toinen risteämisonnettomuus. Onnettomuuksista kolme tapahtui Soihtulantien liittymässä. Soihtulantiellä tapahtui lisäksi kaksi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta.
Ruskosillantiellä tapahtui yhteensä neljä onnettomuutta, joista kaksi oli loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet olivat risteämisonnettomuuksia.
2.1.3 Onnettomuuksien kasautumapisteet
Maanteiden sekä katujen ja yksityisteiden onnettomuuksia tarkasteltiin kasautumapisteittäin (onnettomuusaineistosta poistettiin alkoholionnettomuu
Kasautumapisteessä on tapahtunut vähintään neljä onnettomuutta tai-det).

vähintkaselövhinojtauneomta.Jkislesautumapisteelle laskettiin riskiluku, jotta kasautumapisteitä voitaisiin verrata
keskenään. Riskiluku on kasautumapisteessä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän summa painottaen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella 5 ja omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella 1. Kertoimilla painotettiin henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia omaisuusvahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin nähden. Kantatien 74
llomantsin taajaman kohdan sekä Kalevalantien kasautumapisteet tarkastel
erikseen, koska tie on parannettu vuosina 1999-2000. Parannettu osuus-tim
tarkasteltiin erikseen vuosina 2001-2006 tapahtuneiden onnettomuuksien
perusteella.
Maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien kasautumapisteet

Riskiluvultaan suurin onnettomuuksien kasautumapiste sijaitsee seututiellä
Pahkavaaran kohdalla lähellä yhdystien 15768 liittymää. Kasautumapis 514
riskiluku on 12. Kasautumapisteessä tapahtui yhteensä neljä onnetto--ten
muutta, joista kaksi oli henkilävahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Henkilävahinkoon johtaneista onnettomuuksista toinen oli yksittäisonnettomuus ja
toinempd tous.Omaivhnkojtaeisnomuksista toinen oli hirvionnettomuus ja toinen kääntymisonnettomuus. (Kuva 15
Taulukko 4)
ja
Kantatiellä 74 Syvänuuronpuron kohdan suoralla sijaitsee onnettomuuksien
kasautumapiste, jonka riskiluku on 10. Kasautumapisteessä tapahtui yhteensä kaksi onnettomuutta, jotka molemmat johtivat henkilövahinkoon. Toinen onnettomuuksista oli ohitusonnettomuus ja toinen hirvionnettomuus.
15 ja Taulukko 4)
(Kuva
Seututien 522 ja Anttilantien liittymässä sijaitsee onnettomuuksien kasautumapiste, jonka riskiluku on 10. Kasautumapisteessä tapahtui yhteensä kaksi
onnettomuutta, joista toinen oli kuolemaan johtanut onnettomuus ja toinen
loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. Kuolemaan johtanut onnettomuus
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oli polkupyöräonnettomuus ja loukkaantumiseen johtanut onnettomuus yksit
(Kuva 15 ja Taulukko 4)
-täisonemu.
Kantatiellä 74 Riihijoen kohdalla olevalla suoralla sijaitsee onnettomuuksien
jonka riskiluku on 4. Kasautumapisteessä tapahtui yhteen-kasutmpie,
sä neljä onnettomuutta, jotka kaikki olivat omaisuusvahinkoon johtaneita
onnettomuuksia. Yksi onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuus ja kolme
Ko. kohdalla on otettava huomioon tehdyt tienvarsi-hirvonetmuksa.
raivaukset. (Kuva 15 ja Taulukko 4)
Taulukko 4. llomantsin maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien kasautumapisteet ja kasautumapisteiden riskiluvut. (Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).
Kasautumapiste

Kaikki
onnettomuudet

1

HenkilöRiskivahinkoon luku
johtaneet
onnetto__________ m uudet
______
4
2
12
Seututie 514 lähellä yhdystien 15768 luttymää

2

Kantatie 74, suora Syvänuuronpuron kohdalla

2

2

10

3

Seututien 522 ja Anttilantien liittymä

2

2

10

4

Kantatie 74, suora Riihijoen kohdalla

4

0

4

Nro
(Kuva 15)

-

Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden onneftomuuksien kasautumapisteet

Mantsintie 1-5:n kohdalla sijaitsee onnettomuuksien kasautumapiste, jonka
on 16. Kasautumapisteessä on tapahtunut yhteensä neljä onnetto- risklu
muutta, joista kolme oli loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia ja yksi
johtanut onnettomuus. Loukkaantumiseen johtaneet omaisuvhnk
onnettomuudet olivat risteämisonnettomuus, suistumisonnettomuus ja jalan
johtanut onnettomuus oli käänty--kulijaonetms.Oiuvahnko
misonnettomuus. (Kuva 15 ja Taulukko 5)
Ruskosillantien ja Mäkitien liittymässä sijaitsee onnettomuuksien kasautumapiste, jonka riskiluku on 11. Kasautumapisteessä on tapahtunut yhteensä
kolme onnettomuutta, joista kaksi oli loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia ja yksi omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus. Onnettomuudet
olivat risteämisonnettomuuksia. (Kuva 15 ja Taulukko 5)
Taulukko 5. llomantsin kaduilla ja yks ityisteillä tapahtuneiden onnettomuuksien
kasautuma pisteet ja kasautumapisteiden riskiluvut. (Aineistosta on
Kasautumapiste

Nro
(Kuva 15)

Kaikki
onnettomuudet

Henkilövahinkoon
johtaneet
onnettomuudet

Riskiluku

3

2

11

Man
6

Ruskosillantien ja Mäkitien liittymä

poisteualkhnomudet).
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/

Kuva 15.

llomantsin maanteillä ja kaduilla tapahtuneiden onnettomuuksien kasautumapisteetja kasautumapisteille lasketut riskiluvut.

2.1.4 Maanteiden nykytilan henkilövahinko-onnettomuus- ja kuolemanriskin arviointi
Pienten onnettomuusmäärien vuoksi maanteiden nykytilan henkilövahinko
- ja kuolemanriskejä arvioitiin Tiehallinnon Tarva 4.8-onetmus
-tietokoneohjelmalla. Ohjelma ottaa huomioon vuosina 2002-2006 tapahtuneet onnettomuudet ja tien ominaisuudet vuoden 2007 alun tierekisteritietojen perusteella.

Kantatien 74 henkilövahinko -onnettomuusriski oli lähes koko tiepituudelta
kantateillä keskimäärin. Henkilövahinkoon johtanei- pienmkuSo
den onnettomuuksien onnettomuusaste oli vuonna 2006 Suomen kantateillä
9,2 onnettomuutta/lOO milj. ajon.km . (Kuva 16)
kesimärn
Seututeiden henkilövahinko -onnettomuusriski oli seututiellä 500 koko tiepituudella ja suurimmalla osalla seututietä 522 korkeampi kuin Suomen seututeillä keskimäärin. Seututiellä 514 henkilövahinko -onnettomuusriski oli lähes
tiepituudella pienempi kuin Suomen seututeillä keskimäärin. Henkilö- ko
vahinkoon johtaneiden onnettomuuksien onnettomuusaste oli vuonna 2006
seututeillä keskimäärin 12,3 onnettomuutta/lOO milj. ajon.km . (KuvaSuomen
16)
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Yhdysteiden henkilövahinko -onnettomuusriski on muutamia lyhyitä tieosuuk
lukuun ottamatta pienempi kuin koko Suomen yhdysteillä keskimäärin.-sia
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien onnettomuusaste oli vuonna 2006 Suomen yhdysteillä keskimäärin 17,1 onnettomuutta/lOO milj.
. (Kuva 16)
ajon.km
fl.
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9,2 - 12,2
-

12,3-17,0
17,1 - 21,9

Kuva 16.

T'""

r:,;k_.

,,,

Ilomantsin maanteiden nykytilan henki/övahinko-onnettomuusriski Tarva 4.8 -ohje/maIla arviott una.

Kantatien 74 kuolemanriski oli lähes koko tiepituudelta suurempi kuin Suomen kantateillä keskimäärin. Kuolleiden määrä/lOO milj. ajon.km oli vuonna
Suomen kantateillä keskimäärin 0,48 kuollutta/lOO milj. ajon.km . (Kuva206
17)
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Seututeiden kuolemanriski oli kaikilla seututeillä suurempi kuin Suomen seututeillä keskimäärin. Kuolleiden määrä/lOO milj. ajon.km oli vuonna 2006
seututeillä keskimäärin 0,67 kuollutta/lOO milj. ajon.km . (Kuva 17) Suomen
Yhdysteiden kuolemanriski oli osalla yhdysteistä suurempi kuin Suomen
keskimäärin. Kuolleiden määrä/lOO milj. ajon.km oli vuonna 2006yhdsteilä
yhdysteillä keskimäärin 1,11 kuollutta/lOO milj. ajon.km . (Kuva 17) Suomen
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Nykytilan kuolemanriski
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kuollutta/lOO milj.ajon.km
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0,00-0,47

-

0,48 - 0,66

1,11

-

1,50

—1,51-1,95

Kuva 17.
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0,67-1,10
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-
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(.-p1) Ip.f

ilomantsin maanteiden nykytilan kuolemanriski Tai'va 4.8 -ohje/maila
arvioituna.
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Millainen on liikenneturvallisuustilanne mielestänno?

• Ennomainen oHyo Tyydyttä o Välttäv • Huono
Paikkakunnalla
yleensä?
staajaa)
(120

41,7%

Omalla
asuinalueellanne?
vastaajaa) (129
0%

43,3%

37,2%

34,9%

20%

40%

60%

I11,7%

17%

14,7%

80%

100%

Liikenneturiallisuustilanne llomantsissa asukaskyselyn mukaan.

Kuva 18.

Noin neljännes vastaajista koki, että viimeisen kolmen vuoden aikana liikenneturvallisuustilanne oli pysynyt ennallaan. Noin neljännes vastaajista koki
tilanteen heikentyneen jonkin verran ja viidennes oli sitä mieltä, että tilanne
oli parantunut jonkin verran. Noin 9 % vastaajista koki tilanteen parantuneen
huomattavasti. Huomattavaa on, että noin 15 % vastaajista koki tilanteen
heikentyneen huomattavasti. Kokonaisuudessaan tulosten perustella voidaan todeta, että asukkaiden mielestä liikenneturvallisuus llomantsissa on
(Kuva 19)
vimeuosnah ikety.
Miten liikenneturvallisuus on mielestänne
muuttunut paikkakunnalla viimeisten kolmen
vuoden aikana?
(130 vastaajaa)
Pysynyt
ennallaan—.
26.2%

Heikentynyt
jonkin verran
% 25,4

Parantunut
jonkin verran
% 20,
eikentynyt
orrttavasti
%
14,6
Parantunut
huor,ttavasti
9,2 %

Kuva 19.

sanoa
4,6 %

Liikenneturvallisuuden muuttuminen llomantsissa viimeisten kolmen
vuoden aikana asukaskyse/yn mukaan.

llomantsin suurimpina liikenneturvallisuusongelmina pidettiin ylinopeuksia
sekä teiden ja katujen heikkoa kuntoa. Teiden ja katujen liukkautta, kevyen
liikenteen väylien heikkoa kuntoa ja liukkautta, puuttumista tai huonoja sijainteja, autoilijoiden piittaamattomuutta liikennesäännöistä ja kevyestä liikenteestä, alkoholia ja huumeita, nuoria kuljettajia, korttelirallia, iäkkäitä kuljetta-
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jia sekä näköesteitä pidettiin suurehkona ongelmana. Jonkin verran ongelmallisia asioita olivat mopoilijat, raskas liikenne, liikennesäännöistä piittaa mattomat pyöräilijät ja jalankulkijat, hirvet sekä heikko valaistusta teillä ja
ja keskitty-kaduil.Vähtenogmalisk rvotinmaäsy
misen puute, liian korkeat nopeusrajoitukset, linja-autopysäkkien kunnossapita, puute tai sijainti, puutteet omassa havaintokyvyssä, omat asenteet sekä
pysäköinnin järjestämistapa. (Kuva 20)
Aivioikaa Ilomanteln atusen llik.nneturvallieuu.ong.lmia omalta kannaltann. alkolli 1-5
ei ongelmaa D 203 a4•5 -Sutal ongelma
Muu ongelma (pysäkäintipaikat, poliisin resurssit) (28 eistaajaa)

-

I%1O,7 -

Ylinopeudet (125 estaa(aa)

24,8%

8,0 /.

- 16,7%

ja katujen heikko kunto (126 vastaajuu)Teidn
ja katujen liukkaus (125 vastaajau) Teidn

14,4%

--

28,3%

¼

31,2

¼

- 16,8 %

35,2

¼

'.

•

tai huumeet (125 vaslaa(au) Alkohi

21,6

- 15,9 %

t'öjoret kul jettajat (126 vastaajaa)
Kortteliralli (126 vastaajaa)

13,5

-

KeWnn liikenteen aylien liukkaus (122 vastaajaa)

24,8%

30,4%

25,6%

18,9%

Autolijat, jotka ejett piittaa Irikennesäännöistä (127 vastaajaa)
Autoilijoiden piittaamattonnuus keestä liikenteestä (125 vastuajea)

31,0%

35,2%

5 16,0%

KeWen liikenteen 4ylien heikko kunto (125 vastaajua)

31.2%

15,9%

läkkäät kuljettajol (124 vastoajoo)

22,1%
15,3

%

%

33,1

•

28.8

¼

24,8

29,4

%

26,2

22,2

¼

25,4 ¼

¼

%

31,1%

23,0%

¼

29,0

35.5

¼

Kasel(isuus/lumivallit/muul nakoesleel (122 vaslaujaa)
Keen liikenteen voylien puute tai sijaintI (124 vastaajaa)
Mopoilijat (125 vaslaalaa:
Raskasliikerrne (125 vastoajoo;
Pyordilijät. jotka eintt piittaa (iikennesäänno,stä (124 vastaajaa)
Hirvat (123 vastaajaa)
Jalankulkijat, jotka eintt piitlaa (,ikennesaännö,sta (124 vastaajaa)
Heikko relaistus teillä ja kaduilla (123 vastaajaa)
Tutnelaitteiden käyltämättömyys (120 vastaajaa'
Rultaluistelijat (124 vaslaajaa)
Moottonpyöräilijät (124 vantaajaa)
Mootlonkelkkailijal (123 vastaajaa
Liian hitaasti a1aret ajoneusot (120 sustaajaa)
Pysaköinnin järjestämistapa (124 sostaajaa)
tai sijainti (123 vastaajaa)Linja-utopysäke
Omat asenteet (123 vastoojoo,
(124 vastaajaa)Puteomashinkyä
Linja-autopysakkien kunnossapito (119 vaslaajaa)
(125 vastaa(aa)Liankoretpusj
(123 vastuajaa) Omakesitynpulo
(123 vaslaajaa) Omasoy
0%

Kuva 20.

20%

40%

60%

80%

100%

Liikenneturvallisuuson ge/mat llomantsissa asukaskyselyn mukaan.

Kyselyyn vastasi 131 henkilöä.
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Turvavälineistä vastaajat käyttivät eniten turvavyötä autoillessa, lapsella tur
ja autoillessa sekä kypärää mopoillessa. Myös heijas- -vaistunpyöräle
tinta tai turvaliiviä pimeällä liikuttaessa ja valoja pimeällä pyöräillessä käytettiin varsin usein. Vähiten käytettyjä turvavälineitä olivat kypärä pyöräillessä ja
kengissä talvella. (Kuva 21)
liukest
Ainioikaa, kuinka ueein kaytatte seuraavia tsirvaväiineitä

•Käytän aina p Käytän yleensä Käytän joskus a Käytän harsemmin U En käytä
Aatoillessa luP.øWÖlä
125 autoilee)
(Vastji

Lapsella turseistuluta pyoraillessa
çvastaaysta 33 pybrailee pienen lapsen kanssa)
Lapsella tur,elstulnta autossa
(Vastaajista 70 autoilee pienen lapsen kanssA
Mopoillensa kypalva
(Vastaaysta 25 lonpoilee)

Muuta lureuälifletlá

(Vaslaajisla

lo käyttoo lotakin muuta tumnealinelta)
PyorOmlIensO pImneulla ualoja
(Vastoalisla 91 pyOrailee p,mnäll0)
Heltaslinla liikkuessa pimeallä
(Vastaajisla 126 liikkuu pimeolla)

Rullaluistellnssa lai .hohtaessä kypäraa
cVaslaaJlsta 37 rullaluistelee tai -hnhläa)
Pyörälllessä ohella naslamenkalta
71/astaallsta 47 pyhräilee laluella)
Rullaluistellessa tal .hufltäessa puh4. kyynär. la rannnsuoya
(Vastaalista 35 n,llaluislelee tai .hii54)
Aunnkolasela
120 liikkuu kirkkaalla
(Vastji
saallä)
Pyuräillessä pyöräilykypäraa
(Vaslaajislo 105 pyotailee)
Liukeste,th knnglsnä laluella
104 lokkuu talan tahella)
(Vastji
0%

Kuva 21.

20%

4%

60%

80%

100%

l/omantsin asukkaiden turvavälineiden käyttö asukaskyselyn mukaan.
Kyselyyn vastasi 131 henkilöä.

Asukaskyselyssä ongelmakohteiksi luokiteltiin sellaiset kohteet, jotka kyselyyn vastanneet mainitsivat vähintään kolme kertaa. Ongelmakohteita oli
yhteensä 23 (Kuva 22). Vastaajat pitivät suurimpina ongelmina kevyen liikenteen väylien puuttumista tai huonoa kuntoa, ajoneuvojen korkeita nopeuksia, näkemäesteitä sekä puutteellista talvikunnossapitoa.
Ylätie mainittiin 12 kertaa. Ylätien ongelmia olivat vastaajien mukaan yksisuuntaisella osuudella väärään suuntaan ajavat autoilijat sekä kevyen liikenteen väylän puuttuminen osalta tietä.
Kalevalantie mainittiin 11 kertaa. Kalevalantien ongelmia olivat vastaajien
mukaan näkemäesteet (kasvillisuus ja talvella lumikasat), autoilijoiden korkeat nopeudet sekä huono talvikunnossapito.
Kalevalantien kiertoliittymät mainittiin 11 kertaa. Vastaajat kokivat kiertoliittymissä kulkemisen hankalaksi, koska näkyvyys on huono esteenä olevan
kasvillisuuden vuoksi ja kaikki autoilijat eivät käytä vilkkua kiertoliittymästä
poistuessaan. Lisäksi vastaajien mukaan autoilijat eivät piittaa suojateillä
liikkuvista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä.
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S -Marketin pysäköintialuemainittiin 10 kertaa. Vastaajat kokivat S Marketin pysäköintialueen ongelmalliseksi, koska pysäköintialue on sekava
huonosti jäsennelty sekä pysäköintialueelle ajo Mantsintieltä epäselvä.
ja
Möhkäntie (yhdystie 5004) mainittiin 8 kertaa. Vastaajien mukaan Möhköntiellä autoilijoiden ajonopeudet ovat korkeita ja kevyen liikenteen väylä puuttuu Markunvaaran ja Kuuksenvaaran välillä.
Ylätie Pogostan alakoulun kohdallamainittiin 8 kertaa. Vastaajat kokivat
koulun kohdan ongelmiksi autoilijoiden korkeat ajonopeudet ja kevyen liikenteen väylän sijainnin väärällä puolella tietä.
Mantsintien ja Ylätien liittymä mainittiin 7 kertaa. Vastaajien mukaan liitty
ongelmia olivat suojatien puuttuminen Ylätieltä ja Ylätietä ajavien etu--män
ajo-oikeus.
Mantsintien ja Soihtulantien liittymämainittiin 6 kertaa. Liittymän ongelmia olivat vastaajien mukaan näkemäesteenä oleva pensasaita ja Mantsin
-tieäalmkuvntoiljdekranopudet.
Mantsintie mainittiin 6 kertaa. Vastaajien mukaan Mantsintien kevyen liikenteen järjestelyt ovat puutteelliset, suojatie puuttuu Osuuspankin ja apteekin
kohdalta sekä tiellä on näkemäesteitä.
Vepsänmäentie mainittiin 6 kertaa. Vastaajien mukaan Vepsänmäentien
ongelmia ovat talvikunnossapito, kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen
putmineskäaoljdnretaopud.
Hatuntie (Seututie 522) Pötönvaaran kohdallamainittiin 5 kertaa. Vastaajien mukaan Hatuntien ongelmia olivat kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen puuttuminen Pötönvaarasta eteenpäin, autoilijoiden korkeat nopeudet
liikenne.
jarsk
Pogostantie (kantatie 74 taajaman kohdalla) mainittiin 5 kertaa. Vastaajat
kokivat Pogostantien ongelmiksi autoilijoiden korkeat ajonopeudet sekä kevyen liikenteen väylän heikon kunnon.
Kanneltie mainittiin 4 kertaa. Vastaajien mukaan tie on huonokuntoinen ja
tieläpu kvynietäl.
Kantatie 74 mainittiin 4 kertaa. Vastaajien mukaan kantatien ongelmia olivat
ohituskiellon puuttuminen Kauniinjärventien liittymän kohdalta sekä Haukivaarantien liittymä.
Kirkkotie mainittiin 4 kertaa. Vastaajien mukaan Kirkkotien ongelmia olivat
autoilijoiden korkeat ajonopeudet sekä kevyen liikenteen väylän heikko kunto ja kapeus.
Mantsintien ja Kauppatien liittymämainittiin 4 kertaa. Liittymän ongelma
oli vastaajien mukaan heikko näkyvyys erityisesti vasemmalle Mantsintieltä
Kauppatielle tullessa esteenä olevien kasvillisuuden ja talvella lumikasojen
vuoksi.
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Soihtulantien ja Ylätien liittymämainittiin 4 kertaa. Vastaajat kokivat ongelmaksi suojatien puuttumisen Ylätieltä ja näkemäesteet.
Soihtulantien, Ylätien, Kauppatien ja Kirkkotieri liittymämainittiin 4 kertaa. Liittymän ongelmia olivat vastaajien mukaan näkemäesteet.
Kauppatie mainittiin 3 kertaa. Vastaajien mukaan Kauppatien ongelma oli
talvikunnossapito.
Kukkostie mainittiin 3 kertaa. Vastaajien mukaan Kukkostien ongelma oli
autoilijoiden korkeat ajonopeudet.
Mantsintie apteekin kohdalla mainittiin 3 kertaa. Vastaajien mukaan ongelma oli apteekin pysäköintipaikalta Mantsintielle lähteminen.
Riihijoentie(yhdystie 15754) mainittiin 3 kertaa. Vastaajien mukaan Riihijoentien ongelmia olivat tien huono kunto ja autoilijoiden korkeat ajonopeu

-det.
Seututie 5201 mainittiin 3 kertaa. Vastaajien mukaan tie on huonokuntoinen. mäkinen, mutkainen ja kunnossapito on huonoa.
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Tiestön hoito ja kunnossapito oli vastaajien mielestä pääsääntöisesti tehty
hyvin. Keskustan alueella ongelmiksi koettiin ajoittain hidas lumien auraus
sammuminen yöksi. Alemman tieverkon tiet koettiin talvi- sekävalitun
aikaan jonkin verran ongelmallisiksi liukkauden ja teille muodostuvan polan teen vuoksi.
Vastaajat kokivat liikenteen ilmapiirin yleisesti kohtalaiseksi, mutta liikenteeseen toivottiin lisää joustavuutta. Ilmapiiri on vastaajien mukaan pysynyt ennallaan, mutta vastaajat kokivat kiireen liikenteessä lisääntyneen. Liikennekäyttäytymisessä ja asenteissa vastaajat kokivat ongelmaksi raskaan liikenteen osalta rekkojen ylinopeudet. Henkilöautoilijoiden ongelmana pidettiin
riskien ottamista (vaaralliset ohitukset, ylinopeudet). Kevyen liikenteen osalta
vastaajat toivoivat lisää heijastimen käyttöä.

2.3 Liikenneturvallisuustyä
llomantsin kunnassa liikenneturvallisuustyötä tehtiin lähtötilanteessa eri hallintokunnissa itsenäisesti vaihtelevissa määrin. Liikenneturvan kanssa yhteistyössä oli järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja poliisi oli käynyt kouluilla vierailemassa. Säännöllisesti kokoontuvaa liikenneturvallisuustyöryhmää ei
kunnassa työn alussa ollut olemassa, mutta liikenneturvallisuusasioita käsiteltiin usein muissa ryhmissä. Suurimmat ongelmat liikenneturvallisuustyössä olivat puutteet liikenneturvallisuustyön organisoinnissa, suunnitelmallisuudessa sekä resursoinnissa. Lisäksi hallintokuntien sisäistä sekä kunnan
välistä yhteystyötä tulisi lisätä.
jasidoryhmen

2.4 Koulujen liikenneturvallisuus
Suunnitelman yhteydessä Ilomantsin koululaisille tehtiin liikenneturvallisuus
8. luokkaa lukuun ottamatta kaikilta-kysel.K nvatsikoul
luokka -asteilta. Vastauksia saatiin viidestä koulusta yhteensä 242, joista 131
alakoululaisten vastauksia ja loput 111 yläkoululaisten vastauksia. Vasta-oli
uksia saatiin Hatun, Iknonvaaran, Lylykosken ja Pogostan alakouluista sekä

Pogstanyläku.
Koululaisten turvavälineiden käyttäminen
Kyselyssä kysyttiin koululaisten turvavälineiden käyttöä. Eniten koululaiset
käyttivät turvavälineistä turvavyötä autossa. Koululaisista 78-89 % käytti turvavyötä aina tai yleensä. Alakoululaisista pyöräilykypärää pyöräillessä käytti
aina tai yleensä 66 %ja yläkoululaisista vain 13%. Heijastinta pimeällä käytti alakoululaisista aina tai yleensä 76 %, mutta yläkoululaisista vain 59 %.
pyöräillessä valoja käytti alakoululaista aina tai yleensä 53 % jaPimeäl
yläkoululaisista 32 %. Vähiten käytetty turvaväline oli nastarenkaat talvella
Yleisesti ottaen alakoululaiset käyttivät turvavälineitä selvästi pyöräiltes.
enemmän kuin yläkoululaiset. (Kuva 23 ja Kuva 24)
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Koulumatkan ongelmakohteet

Koululaisilta kysyttiin myös koulumatkan vaarallisia paikkoja. Koululaiset
kokivat ongelmiksi autoilijoiden korkeat nopeudet, vilkkaan autoliikenteen,
teiden ja katujen liittymät ja ylitykset sekä näkemäesteet.
Asukaskyselyn yhteydessä koulumatkoihin ja koulukuljetuksiin liittyviä ongelmia kysyttiin erillisellä kysymyksellä. Vastauksia saatiin yhteensä 67 vastaajalta. Kyselyssä esiin nousseita koulumatkoihin liittyviä ongelmia olivat
kevyen liikenteen väylät, koulukuljetusmatkat ja -aikataulut sekä koulujen
saattolii ken ne.
Lasten koulumatkojen suurimmaksi turvallisuusongelmaksi koettiin koulukuljetukset. Vastaajien mukaan sekä linja-autojen että taksien kuijettajat ajavat
ylinopeutta ja takseissa oli liikaa matkustajia. Hattuvaarantiellä ja Möhkön
ja kapeita tieyhteyksiä py--tieläongmapd yösvliemato
säkeil le.

Kevyen liikenteen väylien puuttuminen koettiin ongelmaksi. Lapset joutuvat
kulkemaan kapeaa tien piennarta, joka on vaarallista erityisesti talvella.
Myös väylien kunnossapitoa ja valaistuksen puuttumista pidettiin ongelmina.
Vastaajien mukaan oppilaiden saattoliikenne ruuhkauttaa keskustan koulujen kohdat eivätkä autoilijat väistä suojatiellä jalankulkijoita koulujen lähellä.
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Koululaisten turvavälineiden käyttö, Ilomantsin alakoululaiset

Käyt6n aina Käytän yleensä Käytän harvemn U Ei käytä koskaan
________
Autossa turvavyotä
% liikkuu autolla)(95

20%

F-käjastinta pinallä

•

Inkkuessa
% liikkuu pirreällä)
(95

Skeitatessa kypäraä
skeittaa) (23%

27%

13%

60/1

18%

6

43%

13%

Rullaluistellessa polvi-,
kyynar- ja rannesuojia

17%

11%

20%

% rullaluistelee) (42

Rullaluistellessa kyparaa
% rullaluistelee)

24%

(40

18%

12%

Pyoräillessa talvella
nastarenkaita
(61
% pyörailee talvella)

5%Ib0°'I

Pyoraillessa pirrealla valola
% pyörailee pirrealla) (76

17%

20%

Pyöräillessä
pyörailykypärää

__________

28%

26%

% pyöräilee((93
0%

Kuva 23.
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I/oman tsin alakoululaisten turva välineiden käyttöosuudet.

100%
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Koululaisten turvavälineiden käyttö, Ilomantsin yläkoululaiset
• Käytän aina 0 Käytän yleensä 0 Käytän harvenrrin

uEn käytä koskaan

LI

Autossa turvavyötä

15%

% liikkuu autolla)(91

9%

t-kkjastinta pinällä
likuesa

25%

19%

22%

(94
% liikkuu pirreällä)

Skeitatessa kypärää
% skeittaa) (34

Rullaluistellessa polvi-.
ja rannesuojiakynär% rullaluistelee) (61

Rullaluistellessa kypäraa
rullalulatelee) (59%

29%

_19%

—

15%

11%

37%

Liiiiiii•1

Pyöräillessä talvella
nastreki
% pyöräilee talvella)
(6

8%8%

Pyöräillessä pinälIä valoja
% pyöräilee pineällä) (83

Pyöräillessä
pyöräilykypärää
% pyöräilee)(87

19%

%

23%

0%

Kuva 24.

19%

20%

40%

60%

80%

100%

llomantsin yläkoululaisten tutva välineiden käyttöosuudet.

2.5 Esteettömyys
Suunnitelman yhtenä painopistealueena oli esteettömyys. Asukaskyselyssä
asukkailta tiedusteltiin yhdellä kysymyksellä erityisesti esteettämyyteen liittyviä ongelmia. Alueen esteettömyyteen ja esteettömyysongelmiin liittyen saatiin kyselystä vastauksia 67 vastaajalta.
Talvikunnossapitoa pidettiin vastaajien mukaan selvästi suurimpana esteettömyyspuutteena. Lumen aurausta ja liukkaudentorjuntaa erityisesti kevyen
liikenteen väyliltä pidettiin yleisesti huonona. Aurausta pidettiin hitaana, auraus saattoi tapahtua vasta iltapäivällä tai illalla. Jalkakäytävien ja kevyen
liikenteen väylien hiekoitusta pidettiin toisaalta riittämättömänä ja toisaalta
liiallisena. Hiekoitusta toivottiin vain väylän toiseen reunaan, jotta potkukelkkaa käyttävät liikkujat voisivat liikkua väylällä. Aurausvalleista johtuvat näkemäongelmat koettiin ongelmaksi talviaikaan.
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Kunnantaloon pääsy pyörätuolilla koettiin vastaajien mukaan ongelmaksi
puuttuvan automaattioven ja puuttuvien opasteiden vuoksi. Kirjaston oven
on hankala päästä pyörätuolilla. Muita julkisia tiloja pidettiin lasten etn
liikuttaessa ahtaina ja ovissa kulkemista hankalana. S-Marketin-vaunil
pihalla liian lähelle seinää pysäköidyt autot estävät jalkakäytävällä kulkemisen.

Kevyen liikenteen väylien suurimpana ongelmana vastaajat pitivät teiden
ylittämistä korkeiden reunakivien vuoksi.
Esteettömyyteen liittyviä ongelmia selvitettlin lisäksi toukokuussa 2008 järjestetyllä taajaman esteettömyyskävelyllä. Esteettömyyskävelylle kutsuttiin
vanhus- ja vammaisneuvoston sekä liikkumisesteisten edusta-sidoryhmen,
jia. Kävelyn tavoitteena oli tarkentaa liikkumisesteisten henkilöiden suurimpia
liikkumiseen liittyviä ongelmia taajamassa. Erityisesti pyrittiin löytämään pieniä ja tehokkaita toimenpiteitä.
Kävelylden tuloksena kirjattiin useita toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiseksi. Toimenpiteet sisällytettiin tämän suunnitelman toimenpiteisiin (luku 4). Esteettömyyskävelyn muistio on esitetty liitteessä 2.

2.6 Joukkoliikenne
llomantsin kunnan alueella järjestettävän joukkoliikenteen runko perustuu
välillä I lomantsi -Joensuu ajettaviin, suurelta osin itsekannattaviin vakiovuoroihin. Muutoin joukkoliikenne hoidetaan lähes täysin ostoliikenteenä. Välin
-Joensuu kysyntää lisää vilkas pendelöintiliikenne erityisesti Joen-lomantsi
suuhun. Kokonaisuutena kutsujoukkoliikenteen merkitys on kunnan alueella
nykyisin erittäin merkittävä.
jo
Kantatietä 74 käyttävien I lomantsi -Joensuu vakiovuorojen ohella liikennöi
muutamia vakiovuoroja myös välillä llomantsi -Eno. Välillä llomantsi -dän
on lisäksi tarkoitus ajaa jatkossa muutamia vuoroja kutsurunkolii--Joensu
kenteenä.
Koulupäivinä järjestetään lisäksi kunnan eri alueilta keskustaan suuntautuvia
varten ajetaan lisäksi kutsuna ajettavaa reit- koulvrja.Asintkeä
tiliikennettä (1-2 kertaa/viikko), joka hoidetaan suurelta osin taksein. Koulujen loma -aikoina ajetaan osa asiointiliikenteestä säännöllisenä reittiliikentee
Kunnalla on lisäksi ns. kimppakyytipalvelu (takseilla ajettavaa kotiovelta-nä.
kotiovelle tapahtuvaa kuljetuspalvelua). Yhteiskunnan maksamia matkoja
kautta. Esim. Kelan kimppakyytejä varten onyhdistelänk us
palvelunumeroita.
järestymöil

Kokonaisuutena joukkoliikenteen kalusto on jatkuvasti pienenemässä. Taksien osalta on huomattavaa, että kalusto on toisaalta kooltaan maakunnan
mikä mandollistaa taksien käytön joukkoliikenteen järjestämises- surimpa,
sä.
Joukkoliikenteen järjestämisen osalta ei nykyisin esiinny merkittäviä liikenneympäristöpuutteita, esim. keskustan järjestelyihin ollaan tyytyväisiä. Eniten
tarpeita on tiestön kunnossapidon kehittämisessä (täsmähoito).
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2.7 Kunnossapito

llomantsin kunnan alueella korostuvat tyypilliset haja -asutusalueelle suurelta
osin sijoittuvan kunnan ongelmat. Päätiestö (kantatie 74, Enontie jne.) pystytään pitämään kunnossa eikä mm. talvikunnossapidosta ole juuri tullut ko.
kohteisavlu.Amtievrkolaun simyöeut
puolestaan näkyvät monin paikoin päällysteiden huonokuntoisuudesta aiheutuvat ongelmat, talvihoidon puutteet (vaadittava tiestön laatutaso koetaan liian matalaksi) sekä mm. soratiestön osalta kelirikko-ongelmat. Alemman tieverkon osalta ongelmia korostavat paikoin vaaralliset mäet ja pimeät
mutkat, joita esiintyy runsaasti erityisesti vähäliikenteisimmillä teillä. Taajamassa korostuvat talvihoidon ongelmat, mm. polanteet, uraisuus ja näkemä
-estinäolvaumk.Ysityednoalgmiudstavon
paikoin niin huono kunto, talvikunnossapito kuin mm. kelirikko.
Huomioon otettavaa on, että kunnan alueella on jo nykyisin useita määriteltyjä talvikunnossapidon täsmähoitokohteita koskien niin polanteen poistoa,
liukkaudentorjuntaa, pistehiekoituskohteita, kevyen liikenteen väylien hoitoa
kuin aurausvallien madallusta. Täsmähoitokohteet kohdistuvat mm. koulukuljetus- ja puutavarakuljetusreiteille, urautuneille tiejaksoille sekä vaarallisiin
liittymiin.
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3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET

3.1 Onnettomuuksien vähentämistavoitteet
llomantsin liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetettavat tavoitteet
johdettiin valtakunnallisista ja Itä-Suomen läänin tavoitteista seuraavasti:
Valtakunnalliset tavoitteet

Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä tieliikenteen
turvallisuuden parantamiseksi asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet
liikennekuolemien vähentämiselle:
Vuonna 2010 liikennekuolemien määrän on oltava alle 250. (Vuonna
liikenneonnettomuuksissa kuoli 380 henkilöä.)
207
Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena on luoda edellytykset
liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025
on enintään 100.
paikelvuostnikeuolmnär
Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2006-2010 on valmistunut joulukuussa 2005. Vuonna 2001 tehty periaatepäätös on vahvistettu valtioneuvoston maaliskuussa 2006 tekemässä periaatepäätöksessä.
Päätökseen on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tärkeimmät toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tarpeen liikenneturvallisuustyötä tekevien organisaatioiden kannalta. Päätöksessä on esitetty, että vuosina 2006-2010 valmistellaan ja toteutetaan seuraaviin osa -alueisiin liittyviä toimenpiteitä:
- Yhteistyön tehostaminen
EU -yhteistyö
- Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen
- Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa
Nopeuksien hallinta
- Päihdeonnettomuuksien vähentäminen
- Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
Kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseurannan tehostaminen
-

Itä-Suomen läänin tavoitteet

Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelman 2007-201 1 tavoitteeksi
on kirjattu: "liikennekuolemia on vuonna 2011 enintään 35 ja loukkaantumisia enintään 500 henkilöä".
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Suunnitelmassa liikenneturvallisuustyölle on esitetty seuraavat tavoitteet:
1. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen
2. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa
3. Nopeuksien hillitseminen
4. Päihdeonnettomuuksien vähentäminen
5. Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
6. Onnettomuuksien seurausten ieventäminen
7. Vesi- ja maastoliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
Kunkin tavoitteen saavuttamiseksi on esitetty toimenpiteet.

3.1.1 Määrälliset tavoitteet Ilomantsissa
llomantsissa kuoli vuosien 1997-2006 aikana liikenneonnettomuuksissa keskimäärin 0,5 henkeä vuodessa. Liikennekuolemien määrälliseksi tavoitteeksi
asetettiin, ettei liikenne vaatisi lainkaan kuolonuhreja. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu nykytilanteessa keskimäärin 5,0 henkeä vuodessa. Loukkaantumisten määrälliseksi tavoitteeksi asetettiin vuoteen 2011 mennessä
enintään 2,9 loukkaantunutta vuodessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi kuntaan laadittiin seuraavassa luvussa esitetyt toiminnalliset tavoitteet.

3.1.2 Toiminnalliset tavoitteet
llomantsin toiminnalliset tavoitteet asetettiin sekä valtakunnalliset että läänin
tavoitteet ja paikalliset erityispiirteet huomioon ottaen.
Toiminnalliset tavoitteet asetettiin seuraavasti:

!lomantsin liikenneturvallisuustavoitteet
Aloitetaan liikenneturvallisuustyö ryhmän toiminta ja liikenneturvallisuus tilanteen seuranta ryhmässä. Aloitetaan uusien
toimin tasuunnitelmien toteuttaminen.
Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin että asennekasvatuksen keinoin.
Parannetaan lähiliikkumisympäristöjen turvallisuutta pyrkien
turvaamaan erityisesti vanhusten ja lasten oma toiminen liikkuminen.
Parannetaan koulukuijetus ten ja koulureittien turvallisuutta.
Kannustetaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä mukaan liikenneturvallisuustyöhön.
Lisätään kuntalaisten tietoisuutta erilaisista turvavälineistä ja
nidekäytös.
Kunnan yhteiseksi liikenneturvallisuustyön teemaksi vuosille 2008-2009 asetettiin "Turvavälineet ja asennekasvatus". Liikenneturvallisuusteemaan liittyviä toimenpiteitä on kirjattu hallintokuntien toimintasuunnitelmiin (luku 5).

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma
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4 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN
PARANTAMISTOIMENPITEET

4.1 Suunnittelun lähtökohdat
Seuraavassa on esitetty kyselyjen ja haastattelujen, onnettomuusanalyysien,
maastokäyntien perusteella esiin nousseetaloitedn,ysöuekä
sekä niihin suunnitellut toimenpiteet. Suunnittelun painopis-ongelmakht
teinä olivat taajama sekä erityisesti koulujen ympäristöt taajamassa ja haja asutusalueella. Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pieniä investointeja vaativia toimenpiteitä.
Toimenpiteet on esitetty seuraavissa luvuissa ongelmakohteittain sisältäen
rakenteelliset ja liikenteen ohjauksen toimenpiteet. Lisäksi on esitetty kunnossapitoon, valvontaan, esteettömyyteen ja joukkoliikenteeseen liittyviä
toimenpiteitä.

Ongelmakohdekuvaukset ja toimenpiteet on esitetty lisäksi tarkemmin kartoilla (Kuva 26 ja Kuva 35) ja raportin liitteenä 1 olevissa toimenpidetaulukoissa. Taulukoissa on esitetty lisäksi toimenpiteiden toteuttamiskustannuk
sekä kiireellisyysluokka.
-set
Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman päivitettävyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot toimitettiin erillisinä tiedostoina
päivittämistä varten. Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä tau-tilaje
lukoihin. Lisäksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisätään merkintä, kun
toimenpide on toteutettu.
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Kuva 26.

ttorrrantsin kunta

Toimenpiteet Ilomantsin taajamassa.

Kohdenumero 1: Ylätie, alakoulun ja lukion kohta

Ylätiellä alakoulun kohdalla on paljon liikennettä sekä koulujen alkamis- ja
päättymisaikoina että myös muulloin. Lisäksi autoilijoiden ajonopeudet ovat
korkeita. Toimenpiteiksi esitetään loivapiirteisten hidastetöyssyjen (2 kpl)
rakentmisYläounkhdae.
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Kohdenumero 2: Ylätie, alakoulun ja lukion ympäristö- ja saattoliikennejärjestelyt
Alakoulun saattoliikenne on ongelmallista, mm. koulun ja Ylätien välissä sijaitseva saattoliikennelenkki koetaan vaaralliseksi. Lisäksi autojen ja kevyen
liikenteen toiminnot sekoittuvat paikoin aiheuttaen vaaratilanteita, Toimenpiteiksi esitetään ns. pajan kulman suojateiden (3 kpl) merkitsemistä ja korottamista, parkkipaikkojen opastuksen muuttamista, alakoulun piha-alueelle
ajamisen rajoittamista (liikennemerkein ja kevein pihajärjestelyin), lukiolais
pysäköintialueen laajentamista sekä urheilukentän ja pysäköintialu--ten
een/taksien saattolenkin erottamista aidalla. Lisäksi pitkällä tähtäimellä esitetään saattoliikennejärjestelyjen kehittämistä (toteutetaan uusi linja-autojen
kautta koululle, henkilöautoliikenne säilyte-satoliken Shtulaien

tään nykyisellä lenkillä). (Kuva 27)

Kuva 27.

Alakoulun nykyinen saattol/ikenne on sekavaa (kohdenumero 2).

Kohdenumero 3: Pogostantie (kantatie 74), yläkoulun kohta
Pogostantiellä autoilijoiden ajonopeudet ovat korkeita nykyisestä keskisaarekkeellisesta suojatiestä huolimatta. Toimenpiteeksi esitetään ajoradan kaventamista Pogostantiellä keskisaarekkeellisen suojatien kohdalla. Lisäksi
alueen liikennejärjestelyjen selkeyttämiseksi esitetään väistämis-yläkoun
velvollisuusmerkkien lisäämistä koulun ja urheilukeskuksen alueelle.
Kohdenumero 4: Kalevalantien kevyen liikenteen väylä
Kalevalantien kevyen liikenteen väylän päällyste on huonokuntoinen välillä
itäinen liittymä. Toimenpiteeksi esitetään kevyen liiken-Kukostie-Phlajn
teen väylän päällystämistä.
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Kohdenumero 5: Hutunniemen asuinalue

Hutunniemen asuinalueella väistämisvelvollisuudet liittymissä ovat epäselviä. Osa liittymistä on tasa-arvoisia ja osassa väistämisvelvollisuus on osoitettu kolmiolla. Toimenpiteiksi esitetään väistämisvelvollisuuskäytäntöjen
selkeyttämistä ja yhtenäistämistä muuttamalla alueen liittymät tasaarvoisiksi.
Kohdenumero 6: Mantsintie välillä Soihtulantie - Ylätie

Mantsintiellä välillä Soihtulantie-Ylätie olevassa rinteessä ongelmaksi muodostuvat talvella liittymien lumivallit sekä urat ajoradalla. Toimenpiteeksi esitetään talvihoidon tehostamista Mantsintiellä välillä Soihtulantie-Ylätie. (Kuva
28)

Kuva 28.

Mantsintie välillä Soihtulantie-Ylätie (kohdenumero 6ja 7).

Kohdenumero 7: Mantsintie välillä Soihtulantie -Ylätie

Mantsintien kevyen liikenteen järjestelyt ovat puutteellisia. Toimenpiteeksi
esitetään polkupyöräilyn sallimista Mantsintien nykyisellä jalkakäytävällä
välillä Soihtulantie-Ylätie. (Kuva 28)
Kohdenumero 8: Kalevalantie

Kalevalantiellä autoilijoiden ajonopeudet ovat korkeita, talvikunnossapito on
ja tiellä on näkemäesteitä. Nykyiset ajorataan maalatut nopeusrajoi- huona
tusmerkinnät kuluvat nopeasti. Toimenpiteeksi esitetään Kalevalantien no
uusimista jyrsimällä ja kestomerkinnällä.-peusrajoitkn mlausie
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Kohdenumero 9: Kalevalantien ja Mäkitien liittymä

Kalevalantien ja Mäkitien liittymä on laaja ja kevyen liikenteen ylitykset tur
esitetään loivapiirteisen hidastetöyssyn rakenta--vatomi.Tenpks
mista Kalevalantielle.
Kohdenumero 10: Kunnanvirasto

Kunnanvirastossa asioiminen koetaan hankalaksi varsinkin pyörätuolin tai
rollaattorin kanssa liikuttaessa, kun rakennuksen takana oleva luiska ei aina
ole paikallaan. Toimenpiteeksi esitetään luiskan rakentamista kiinteäksi,
opastetaulun lisäämistä rakennuksen ulkopuolelle sekä opastuksen parantamista rakennuksen sisällä ja ulkopuolella.
Kohdenumero 11: Kirkkotieja Kukkostie

Kirkkotiellä ja Kukkostiellä autoilijoiden ajonopeudet ovat korkeita ja kevyen
liikenteen väylät ovat osittain kapeita ja huonokuntoisia. Lisäksi Kirkkotietä ja
käytetään ns. kortteliralliin. Toimenpiteeksi esitetään loivapiir-Kukostieä
teisten hidastetöyssyjen rakentamista Kukkostielle sekä Kirkkotielle Simanantien ja Kukkostien liittymiin.
Kohdenumero 12: Ruskosillantien ja Mantsintien liittymä

Ruskosillantien ja Mantsintien liittymä sijaitsee lähellä S-Marketin ja Kauppatien liittymää. Toimenpiteiksi esitetään pakollinen pysäyttäminen (n:o 232) liikennemerkin asettamista nykyisen väistämisvelvollisuus risteyksessä liikennemerkin tilalle Ruskosillantieltä tulijoille ja talvisin aurausvallien tehokkaampaa poistamista liittymästä. (Kuva 29)

Kuva 29.

Ruskosillantien ja Mantsintien liittymä (kohdenumero 12).
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Kohdenumero 13: S -Marketin piha ja pysäköintialue
S -Marketin pysäköintialue on sekava erityisesti talviaikaan, huonosti jäsen
ja ajo Mantsintieltä pysäköintialueelle on epäselvä. Toimenpiteiksi esi--nelty
tetään kaupan seinustalla olevan jalkakäytävän korottamista pysäköintialueesta ja pysäköintialueen rakenteellista jäsentelyä.
Kohdenumero 14: Ruskosillantienja Mäkitien liittymä
Ruskosillantien ja Mäkitien liittymässä on tapahtunut useita onnettomuuksia.
esitetään liittymäalueen korottamista (katso myös toimenpideToimenptks
27).
Kohdenumero 15: Soihtulantien, Ylätien, Kauppatien ja Kirkkotien hittymä
Soihtulantien, Ylätien, Kauppatien ja Kirkkotien liittymässä on näkemäesteitä
suojatie puuttuu Kauppatieltä. Toimenpiteeksi esitetään liittymäalueen ja

kortamis.
Kohdenumero 16: Mantsintie, apteekin kohta

Apteekin vinopysäköintipaikalta Mantsintielle lähteminen on ongelmallista ja
sijaitsee kaukana. Toimenpiteiksi esitetään nykyisen suojatien korot-suojatie
tamista ja uuden korotetun suojatien rakentamista apteekin edustalle sekä
30 km/h välille Kalevalantie-Soihtulantie. (Kuva 30)
nopeusrajit

Kuva 30.

Mantsintie. Apteekin edusta (kohdenumero 16)
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Kohdenumero 17: Polku välillä Kirkkotie -Pihlajatie
Pihlajatien rivitaloilta on Kirkkotielle muodostunut aikojen saatossa polku,
joka oikaisee matkaa esimerkiksi kirkolle. Toimenpiteeksi esitetäan polun
parantamista ja talvikunnossapitoa. (Kuva 31)

Kuva 31.

Pihlajatien rivitaloilta Kirkkotielle tuleva p0/ku (kohdenumero 17).

Kohdenumero 18: Pogostantien (kantatie 74), Enontien (seututie 514),
522) ja Pajatien liiftymä
Hatunie(s
Pogostantien, Enontien, Hatuntien ja Pajatien liittymässä on paljon liikennettä ja näkyvyys on huono. Liittymän muotoilu mandollistaa suuret ajonopeu
erityisesti taajamasta Hattuvaaran suuntaan käännyttäessä. Suojatien-det

käytöoeanriskulteanoglmisek.Varn

polkupyöräilijät tulevat suojatielle usein Enon suunnasta kovalla vauhdilla.
Raskaan liikenteen osuus liittymässä saattaa lisäksi kasvaa tulevaisuudessa
Pampalon kultakaivoshankkeen johdosta. Toimenpiteiksi esitetään ensi m.
vaiheessa stop-merkin lisäystä Hattuvaaran suunnasta tuleville ennen suojatietä sekä toisessa vaiheessa liittymän kaventamista ja suojatiejärjestelyjä
otaenkuihmoasvnrklietvamuks.Piäl
tähtäimellä on myös syytä varautua vähintään maankäytön suunnittelussa
siirtoon nykyistä etelämmäksi Kauppatien liittymää vasta- Hatunielymä
päätä (sekä kiertoliittymän toteuttamiseen ko. liittymään). Liittymän siirtoratkaisu on esitetty vuonna 1998 valmistuneessa tarveselvityksessä "Kantatien
74 ja maantien 522 liittymäjärjestelyt".(Kuva 32)
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Kuva 32.
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Tarveselvityksessä esitetty Hattu vaarantien siirto.

Kohdenumero 19: Enontie (seututie 514), hautausmaan kohta
Enontiellä hautausmaan kohdalla pysäköintiin tarkoitettu levike on väärällä
puolella tietä eikä paikalla ole osoitettuja kevyen liikenteen ylityskohtia. Toi
esitetään suojateillä varustettujen korotettujen loivapiirteisten-menpitks
hidastetöyssyjen rakentamista Enontielle Kämppätien ja Palstatien kohdille,
keskisaarekkeellisen suojatien rakentamista Enontielle kappelin kohdalle,
(n:o 151) -liikennemerkin asettamista Enontielle, suojatienkvrus
-autopysäkin rakentamista Enontielle sekä kappelin edustan py-udenlija
säköintipaikkojen järjestelyä, pysäköintipaikan pohjoisen liittymän katkaisua,
pysäköintipaikkojen lisäämistä hautausmaan eteläpuolella olevan tien varteen, uuden pysäköintialueen Ilittymän tasauksen parantamista ja pysäköin-

tialueen rakentamista Ortodoksisen hautausmaan pohjoispuolelle. (Kuva 33)
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Kuva 33.
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Hautausmaan kohdalla pysäköintiin tarkoitettu levike on väärällä puolella tietä eikä osoitettuja tienylityskohtia ole (kohdenumero 19).

Kohdenumero 20: Nordean piha ja tori

Nordean pihalla jalankulkijat kulkevat autojen seassa ja autojen pysäköintiliikenne on huonosti jäsennelty. Lisäksi paikka koetaan pysäköinnin kannalta
ahtaaksi. Toimenpiteeksi esitetään pysäköintipaikkojen poistamista pihaalueelta siten, että liikkeiden edustalle jäävät vain invapysäköintipaikat. Korvaavat pysäköintipaikat sijaitsevat lähellä eikä paikkojen poistamisesta aiheutuvaa haittaa voida pitää kohtuuttomana. (Kuva 34) Lisäksi esitetään
torin laidalla olevan kunnan infotaulun siirtämistä uuden infotaulun viereen.
Kohden umero 21: Terveyskeskuksen piha

Terveyskeskuksen pihalla on liian vähän pysäköintipaikkoja ja pysäköintijärjestelyt ovat sekavat. Toimenpiteiksi esitetään pitkällä tähtäimellä terveyskeskuksen pihan pysäköintialueen laajentamista. Lyhyellä tähtäimellä esitetään pysäköintialueen uudelleenjärjestelyä lisäämällä toinen invapysäköinti
ja erillinen pysäköintipaikka pelkästään taksien käyttöön. Lisäksi hen--paik
kilökuntaa tiedotetaan käyttämään terveyskeskuksen takana sijaitsevaa
parkiluet.
Kohdenumero 22: Ylätie Soihtulantien ja Mantsintien välillä

Ylätien osittainen yksisuuntaisuus koetaan sekavaksi. Toimenpiteiksi esitetään Ylätien leventämistä ja muuttamista kaksisuuntaiseksi nykyisen yksisuuntaisen osuuden kohdalla välillä Soihtulantie-Mantsintie. Järjestelyissä
otettava huomioon lähistön rakennukset ja maisemallisesti komeat puut. on
myötä raskaan liikenteen läpikulku on kiellettävä.
Kaksiuntme
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Kuva 34.
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Nordean pihan pysäköintijärjestelyt (kohdenumero 20).

Kohdenumero 23: Sissipolun ja Roivaanpolun liittymä
Liittymä koetaan hankalaksi keskellä jyrkkää ylämäkeä olevan tasa-arvoisen
liittymän johdosta. Toimenpiteeksi esitetään väistämisvelvollisuuksien mer
ja Roivaanpolun liittymässä.
-kitsemäSpolun
Kohdenumero 24: Asematie
Asematien tasa-arvoinen liittymä aiheuttaa nykyisin vaaratilanteita. Liikkumisen selkeyttämiseksi esitetään väistämisvelvollisuuksien merkitsemistä
Asematiellä.
Kohdenumero 25: Pogostantien (kantatie 74) ja Möhkäntien (seututie
liittymä
50)
Nykyinen Pogostantien 50 km/h nopeusrajoitus muuttuu 60 km/h:ksi etelän
suuntaan ajettaessa juuri ennen liittymää. Toimenpiteeksi esitetään taajamamerkin siirtämistä Möhköntien liittymän eteläpuolelle sekä uuden taajamamerkin lisäämistä Möhköntielle.
Kohdenumero 26: Seututie 500 Möhkäntie 3:n kohdalla
Kevyen liikenteen ylitykset ovat turvattomia mm. seututien geometriasta ja
johtuen. Toimenpiteeksi esitetään suojatiellä varustetun likenmärst
loivapiirteisen hidastetöyssyn rakentamista Möhköntie 3:n kohdalle.
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Kohdenumero 27: Mäkitie Ruskosillantien ja Kauppatien välillä

Ruskosillantien ja Mäkitien liittymä on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmaIlmen, Osana alueen turvallisuuden kehittämistä esitetään Mäkitien muuttamista kevyen liikenteen väyläksi Ruskosillantien ja Kauppatien välillä (katso myös toimenpide 14).
Kohdenumero 28: Yhtiöntie ja Kanneltie

Yhtiöntie ja Kanneltie koetaan varsinkin kevyen liikenteen kannalta vaaralliseksi liikkua kevyen liikenteen väylän puuttumisen takia. Molemmat kadut
lähivuosina, jolloin molempien teiden yhteyteen esitetään perusant
kevyen liikenteen väylän rakentamista.
Kohdenumero 29: Ruskosillantie, Teboilin liittymä

Teboilin pihasta Ruskosillantielle tulevat autoilijat aiheuttavat usein vaaratilanteita. Lisäksi liittymäalue on laajentunut alkuperäisestä. Toimenpiteeksi
liittymän kaventamista ja väistämisvelvollisuusmerkin sekä lisäkil esitän
"Tulet pihasta, väistä muuta liikennettä" lisäämistä liittymään.
-yen
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Toimenpiteet haja -asutusalueella.

Kohdenumero 30: Kantatie 74 Syvänuuronpuron kohdalla

Kantatiellä 74 Syvänuuronpuron kohdalla on tapahtunut onnettomuuksia.
Rautatiesilta muodostaa paikalla kantatien suunnassa selkeän näkemäes
ohituksia ajatellen. Toimenpiteeksi esitetään ohituskielto (n:o 351)-tenm.
asettamista kantatielle 74 rautatiesillan molemmille puolil--likenmr
le. (Kuva 36)
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Kuva 36.
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Kantatie 74, Syvänuuronpuron kohdalla (kohdenumero 30).

Kohdenumero 31: Kantatien 74 ja Marjovaarantien itäinen liittymä (yhdystie 15756)
Kantatien 74ja yhdystien 15756 liittymässä on huonot näkemät mm. korkeista lumivalleista johtuen. Toimenpiteeksi esitetään aurausvallien tehokkaarn
poistamista liittymästä talvisin (liitettävä alueurakan täsmähoitokohteek -pa

-si).
Kohdenumero 32: Yhdystie 15753, Haukivaara
Nykyinen rajoitus on paikan olosuhteisiin nähden korkea. Toimenpiteeksi
esitetään nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen muuttamista 50 km/h rajoituk
-seki.
Kohdenumero 33: Seututie 500 ja yhdystie 5004, Markunvaara
Kevyen liikenteen asema on kohteessa turvaton mm. valaistuksen ja kevyen
liikenteen väylän puutteesta johtuen. Nykyinen tievalaistus ja kevyen liikenteen väylä päättyy seututiellä Markunvaaran kohdalle. Toimenpiteeksi esitetään kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen jatkamista.
Kohdenumero 34: Seututie 500 ja yhdystie 5004, Markunvaara
Seututiellä 5004 autoilijoiden ajonopeudet ovat korkeita. Toimenpiteeksi esitetään 60 km/h nopeusrajoituksen jatkamista seututiellä 500 ja yhdystiellä
Kuuksenvaarantien liittymään saakka.
504
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Kohdenumero 35: Seututie 500, Markunvaara
Nykyinen nopeusrajoitus koetaan olosuhteisiin nähden liian korkeaksi mm.
60 km/h rajoitus alkaa Po-putelisagomtrjhuen.Nyki
gostantien liittymästä ja päättyy Markunvaarantien itäisen liittymän jälkeen.
Toimenpiteeksi esitetään nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen muuttamista
jatkuu kohdenumerossa 25 esitetystä taaja- 50km/hrajoituse(50km/h
mamerkistä Möhkön suuntaan Markunvaarantien itäiseen liittymään asti,
josta jatkuu kohteessa nro 34 mainittu 60 km/h).
Kohdenumero 36: Seututien 500 ja yhdystien 5004 liittymä, Markunvaa

-ra
Liittymästä puuttuvat kaista- ja väistötilajärjestelyt aiheuttavat paikoin vaaratilanteita erityisesti talviaikaan. Toimenpiteeksi esitetään väistötilan rakentamista seututien 500 ja yhdystien 5004 liittymään.
Kohdenumero 37: Seututie 500, Meskenvaara
Seututiellä on Meskenvaaran asutuskeskittymän kohdalla nykyisin 80 km/h
kohdalla.

rajoitus.Tmenpkitäysenopurajitkm sa
60km/hrajoituse kitymän

Kohdenumero 38: Yhdystie 5004, Mähkön kylä
Yhdystiellä 5004 autoilijoiden ajonopeudet ovat liikenneolosuhteisiin ja kylän
maankäytön luonteeseen nähden korkeita. Toimenpiteiksi esitetään nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen muuttamista 50 km/h rajoitukseksi ja 50
km/h nopeusrajoituksen jatkamista noin 400 metriä Kalliovaaran suuntaan.
37)
(Kuva

Kuva 37.

Mt 5004 Möhkö, nopeusrajoituksen jatkaminen (kohdenumero 38).
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Kohdenumero 39: Yhdystie 5201, Huhus

.. U
Yhdystie 5201 on huonokuntoinen, mäkinen ja mutkainen. Lisäksi tien kunnossapito koetaan huonoksi. Toimenpiteeksi esitetään Huhuksen kylän kohdalla nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen muuttamista 50 km/h rajoitukseksi
siirtämistä alkamaan tievalaistuksen alusta.
ja
Kohdenumero 40: Yhdystie 5200, Kivilahti

Yhdystiellä on asutuskeskittymän kohdalla nykyisin 80 km/h nopeusrajoitus.
Toimenpiteeksi esitetään nykyisen rajoituksen muuttamista 50 km/h rajoituk
-sekiaut ymänkohdal.
Kohdenumero 41: Yhdystie 15757, Issakka

Nykyinen nopeusrajoitus koetaan olosuhteisiin nähden korkeaksi. Toimenpiteeksi esitetään nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen muuttamista 50 km/h

rajoitukse.

Kohdenumero 42: Seututien 514, yhdystien 5200 ja Ratilanvaarantien
Lylykosken koulu
litymä,

Lylykosken koulun liittymästä on huono näkemä Enon suuntaan. Liittymä
muodostaa puutteellisten näkemäolosuhteidensa johdosta laajemminkin
selkeän liikenneturvallisuusriskin. Toimenpiteiksi esitetään näkemäleikkausta
Ratilanvaarantien liittymään Enon suuntaan, aurausvallien madaltamista
talvisin Ratilanvaarantien liittymässä, nykyisen 100 km/h kesänopeusrajoituksen muuttamista 80 km/h rajoitukseksi ja nykyisen 80 km/h talvinopeusrajoituksen muuttamista 70 km/h rajoitukseksi seututien 514 liittymäalueella
40 km/h nopeusrajoituksen asettamista Ratilanvaarantielle. (Kuva 38) sekä

Kuva 38.

Ratilanvaarantien liittymän näkemä Enon suuntaan on erityisesti talviaikaan huono (kohdenumero 42).
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Kohdenumero 43: Seututien 514 ja yhdystien 5200 liittymä
Seututie sijaitsee korkealla penkereellä, mutta tiellä ei ole kaidetta. Toimenpiteeksi esitetään kaiteen rakentamista seututielle 514 ja yhdystien 5200
on otettava huomi-litymäsoanut.Kienrakms
oon liittymän näkemävaatimukset.
Kohdenumero 44: Seututien 514, yhdystien 15768 ja Julunniementien
litymä
Seututiellä 514, yhdystien 15768 ja Julunniemen yksityistien liittymän läheisyydessä on tapahtunut onnettomuuksia. Liittymässä oleva linjaautopysäkkikatos estää näkyvyyden llomantsin suuntaan. Toimenpiteeksi
esitetään näkemäesteenä olevan pysäkkikatoksen poistamista. (Kuva 39)

Kuva 39.

Näkemä Ju/unniementien liittymästä /Iomantsin suuntaan (kohdenumero 44).

Kohdenumero 45: Seututie 522 välillä Pötönvaara - Malahvi
Seututiellä 522 Pötönvaaran ja Malahvin välillä on tapahtunut onnettomuuksia, tieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä ja tievalaistus, autoilijoiden ajonopeudet ovat korkeita ja raskasta liikennettä on paljon. Tien varrella on myös
huomattavaa maankäyttöä. Raskaan liikenteen määrät saattavat lisäksi tulevaisuudessa kasvaa Pampalon kultakaivoshankkeen, mustakiven louhinnan
puunhankinnan lisääntymisen myötä. Myös seututien tiegeometria onja
huon.Timeptks änevyliktänraemist.
Väylän toteuttamista ensi vaiheessa kevyempänä polkumaisena yhteytenä
tulee harkita, mikäli varsinaisen väylän rakentaminen siirtyy kauemmaksi
tulevaisuuteen. (Kuva 40)
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Kuva 40.
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Näkemä Ohvanant len liittymästä Malahvin suuntaan (kohdenumero 45

ja 54).

Kohdenumero 46: Seututie 522, Malahvi

Kohde sijaitsee esitetyn kevyen liikenteen väylän päätteenä Malahvin kohdalla, jossa seututien pystygeometria on erittäin puutteellinen aiheuttaen
vaaratilanteita. Toimenpiteeksi esitetään tasauksen parantamista kevyen
liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä.
Kohdenumero 47: Kantatie 74, kunnan raja
Kantatiellä 74 nykyinen kesänopeusrajoitus on 100 km/h. Kunnan rajalla on
jonka molemmin puolin on yksityistieliittymiä, Marjovaaran kalioeus,
(yhdystien 15756) ja Jerusalemin (yhdystie 15755) liittymät sekä kohteessa
30 mainittu ratasilta. Toimenpiteeksi esitetään kesänopeusrajoitusta 80nro
km/h välille kunnan raja -yhdystien 15755 liittymä.
Kohdenumero 48: Hatunraitti, Haftuvaaran koulu
Hatunraitilla autoilijoiden ajonopeudet ovat korkeita, Toimenpiteeksi esitetään 30 km/h nopeusrajoituksen asettamista Hatunraitille.
Hattuvaaran koulun pihaan, myös yläpihalle ajetaan autoilla. Toimenpiteeksi
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty (n:o 312) esitän
"tontille ajo sallittu" -tekstillisellä lisäkilvellä varustettuna aset--likenmr
tamista rajoittamaan koulun yläpihan liikennettä. (Kuva 41)
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Kuva 41.

Nousu Hattuvaaran koulun yläpihalle (kohdenumero 48).

Kohdenumero 49: seututie 522, Hattuvaara, kaupan kohta
Seututiellä 522 Hattuvaarassa kaupan kohdalla on huono näkemä erityisesti
pohjoisen suuntaan. Myöskään kaupan piha ja tie eivät erotu toisistaan.
Toimenpiteeksi esitetään kaupan liittymän siirtoa ja pihajärjestelyjä, tien siirtämistä kaupan kohdalla noin 150 metrin matkalla, linja-autopysäkin siirtämistä noin 150 m etelään sekä talvisin aurausvallien tehostettua madaltamis

42)

-ta.(Kuv

Kohdenumero 50: seututie 522, Hattuvaara
Kohteen ongelmat on esitetty kohteessa 49. Toimenpiteiksi esitetään nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen muuttamista 50 km/h rajoitukseksi, 30 km/h
asettamista kaupan kohdalle sekä sivutien risteys - nopeusrajitk
liikennemerkin (n:o 162) asettamista varoittamaan seututietä 522 Lieksan
suunnasta tulijoita kaupan pihan/Polvikoskentien liittymistä. (Kuva 42)
Kohdenumero 51: Iknonvaarantie, Iknonvaaran koulu
Ajonopeudet koetaan koulun kohdalla sijaitsevalla Iknonvaarantiellä suuriksi.
Toimenpiteeksi esitetään 40 km/h nopeusrajoitusta Iknonvaarantielle.
Kohdenumero 52: yhdystie 5221, Kuikkalampi
Yhdystien nopeusrajoitus on maankäyttökeskittymästä huolimatta nykyisin
Toimenpiteeksi esitetään nykyisen nopeusrajoituksen muuttamista 80km/h.
rajoitukseksi.
50km/h
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Kuva 42.

Näkemä Hattuvaaran kaupan pihasta Sivakkovaaran suuntaan (kotidenumero 49).

Kohdenumero 53: yhdystie 5200, Hiiskoski
Yhdystieltä 5200 puuttuu päällyste Hiiskosken silloilta ja siltojen väliseltä
osuudelta. Toimenpiteeksi esitetään tien päällystämistä.
Kohdenumero 54: seututie 522 välillä Pötönvaara - Malahvi
Seututie 522 on Pötönvaaran ja Malahvin välillä ongelmallinen mm. puuttu
ja raskaasta liikenteestä-vastkeynli väst,ajonpeuki
johtuen. Toimenpiteeksi esitetään ensivaiheessa nopeusrajoituksen 60 km/h
sekätivalunjkmistaHuvrnta(ksomyöienpide 45)
Kohdenumero 55: Enontie (seututie 514), Sonkaja
Seututien geometria on Sonkajan kohdalla osin puutteellinen. Toimenpiteek
esitetään nykyisen 100 km/h kesänopeusrajoituksen muuttamista 80 km/h-si
ja levähdysalueen kohdalla.
rajoitukselymn
Kohdenumero 56: Enontie (seututie 514)
Nykyinen seututien nopeusrajoitus ei vastaa täysin ympäröivää maankäyttöä. Toimenpiteeksi esitetään nykyisen 100 km/h kesänopeusrajoituksen
80 km/h rajoitukseksi hautausmaan kohdalta Kerälänvaarantien mutais
liittymään saakka.
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Kohdenumero 57: seututien 522 ja yhdystien 5221 liittymä, Pihlajavaara
Seututie on Pihlajavaarassa mäkinen ja mutkainen. Toimenpiteeksi esitetään nykyisen 80 km/h nopeusrajoituksen muuttamista 50 km/h rajoitukseksi
seututien 522 Lieksan suuntaan menevällä ajokaistalla (liittymäalueella).

43)

Kuva 43.

(Kuva

Seututiellä 522 yhdystien 5221 liittymä Pihlajavaarassa (kohdenumero
57).

Kohdenumero 58: kantatien 74ja yhdysteiden 4980 ja 15757 liittymä
Liittymän näkemät ja kantatien geometria ovat osin puutteellisia. Toimenpiteeksi esitetään nykyisen 100 km/h kesänopeusrajoituksen muuttamista 80
km/h rajoitukseksi liittymäalueella.
Kohdenumero 59: kantatie 74, seututie 500, seututie 514 ja seututie 522
Kohteissa on toteutettu viime vuosina tienvarsiraivauksia hirvionnettomuuksien vähentämiseksi. Toimenpiteeksi esitetään tienvarsiraivausten jatkamista/uusimista säännöllisin väliajoin (3-4 vuotta), jotta niiden vaikutukset pysyvät riittävinä.
Seututie 522
Seututien 522 osalta tulee jatkossa ottaa myös huomioon esillä olevat mahdolliset uudet, erityisesti raskasta liikennettä synnyttävät hankkeet (PampaIon kultakaivos, mustakiviesiintymä ja puunhankinnan lisääntyminen). Tässä
suunnitelmassa ei ole esitetty seututielle laajempia ja kalliimpia toimenpiteitä, vaan niiden tarpeellisuus tulee tarkentaa jatkossa tehtävän erillisen selvityksen kautta.
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4.4 Esteettömyys
Väestön ikääntyminen ja sen myötä esteettömyys nousee tulevaisuudessa
yhä merkittävämpään rooliin, mikä tulee ottaa huomioon myös liikkumisympäristöä suunniteltaessa ja parantaessa. Esteettömyyskyselyiden ja -kävelyn
perusteella suunnitellut liikenneympäristön parantamistoimenpiteet on esitetty luvussa 4.2.
Esteettömyyden edistäminen edellyttää lisäksi kunnan henkilökunnan es
minkä vuoksi henkilökunnan kouluttaminen on tärke--teömysiä ,
ää. Kuntaan esitetäänkin valittavaksi esteettömyysvastaava, joka perehtyy
aiheeseen, osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin sekä vastaa esteettömyyden
organisoinnista kunnassa. Esteettömyysvastaava osallistuu liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan ja koordinol esteettömyystyötä kaikissa hallintokunnissa sekä pitää yhteyttä vanhus- ja vammaisneuvostoihin.

4.5 Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen osalta ovat liikenneympäristön kehittämistarpeet vähäisiä.
Seuraavissa yleisten teiden hoitoa ja kunnossapitoa koskevissa alueurakoissa esitetään kuitenkin jatkettavaksi täsmähoitokohteiden määrittelyä
ottaen huomioon mandolliset joukkoliikenteen järjestämistavoissa tapahtuvat
muutokset (esim. kalustokoko ja reitit). Tarpeet tulee ottaa huomioon myös
taajaman hoitourakoissa. Suurempi merkitys joukkoliikenteen suosion lisäämisessä tulee jatkossa olemaan kuitenkin muilla kuin liikenneympäristön
parantamistoimenpiteillä.
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järjestöjen kartoittaminen kunnassa on yleensä melko helppoa ja yhteistyötä
tehty usein jo aikaisemmin muiden asioiden puitteissa.
on

5.2 Liikenneturvallisuustyöryhmä
Kunnan liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuus

hal-työrhmäs,jokaudteinyöals.Rhmänvitkas
edustajat, jotka vastaavat liikenneturvallisuustyön organisoin--lintokusa
nista omassa hallintokunnassa. Lisäksi ryhmään kuuluvat eri sidosryhmien ja
(Kuva 44)
yhteisökumpandestj.

LIIKENNE TURVALLISUUSRYHMÄ

___________
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Vetäjänä puheenjohtaja _________________
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ws

Kuva 44.

Liikenneturvallisuustyö,yhmä kunnassa.

Ryhmän kokoonpano hyväksyttiin kunnanhallituksessa ja ryhmän toiminnalle
siten päättäjien hyväksyntä. Kokoonpano tarkistetaan tarvittaessa vuosit- on
tain. Kunnan edustajien lisäksi ryhmän kokouksiin kutsutaan säännöllisesti
Liikenneturvan ja Poliisin edustajat sekä tarvittaessa raskaan Tiehalno,
liikenteen edustajia ja muita yhteistyökumppaneita. (Kuva 45)

Liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen kokoontuminen on olennaista
ja järjestelmällisyyden kannalta. likenturvasyöodin
Kokouksissa saadaan käsitys liikenneturvallisuustyön kokonaistilanteesta
kunnassa seuraamalla suunnitelmien toteutumista, keskustelemalla ajankohtaisista asioista ja suunnittelemalla eri toimijoiden yhteisten toimenpiteiden käytännön toteutustapoja.

74

Ilomantsin liikenneturvallisuussuunnitelma
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

Kunnan edustajat
Hannu Tiittanen, luottamushenkilö, tekninen lautakunta (pi)
Veijo Kurki, tekninen toimi
Hannele Komu, perusturvajohtaja
Eija Hämäläinen, osastosihteeri, koulutoimi
Pirjo Rämänen, liikuntasihteeri, vapaa-aikatoimi
Riitta Kortelainen, opettaja, koulutoimi + luottamushenkilö (perusturvalautakunta)
Teuvo Maksimainen, luottamushenkilö, kunnanhallitus
Eila Piippo, luottamushenkilö, perusturvalautakunta
Tuula Turunen, luottamushenkilö, koulutuslautakunta
Mikko Huovinen, luottamushenkilö, tekninen lautakunta
Yhteistyökumppanit
Marja Siintomaa, Liikenneturva
Kalervo Ronkainen, Poliisi
Aarne Mikkonen, Pohjois-Karjalan
pelastu sia itos
Jarmo Tihmala, Savo -Karjalan tiepiiri
Martti Leppänen, Savo -Karjalan tiepiiri
Esko ToIvanen (varahenkilö), Savo -Karjalan
tiepiiri
Jaakko Rytilahti, kuntoutuskeskus Pääskynpesä
Sonja Tynkkynen, Itä-Suomen lääninhallitus
(Tiedoksi)

Kuva 45.

Ilomantsin 1/ikennet urvallisuustyö ryhmän kokoonpano.

Työn aikana kannustettiin aktiivisesti myös yrityksiä ja järjestöjä mukaan
Yrityksiä esitetään kutsuttavaksi myös jatkossalikenturvasyöhn.
kokouksiin.
likenturvasyöhmän

5.3 Ryhmän toimintamalli

Kunnan työryhmän toimintaa ohjaa puheenjohtaja (Hannu Tiittanen). Puheenjohtaja
. vastaa ryhmän koollekutsumisesta ja kokousten järjestämisestä

välittää tietoa hallintokuntien vastuuhenkilöille sekä sidosryhmil•
(työryhmän jäsenet) ja
-le
• vastaa ryhmän toiminnan tiedottamisesta sekä sisäisesti että ui
-koiset.
Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet toimivat oman hallintokuntansa/organisaationsa edustajina ja välittävät tietoa ryhmässä käsitellyistä ja
päätetyistä asioista omassa hallintokunnassa/organisaatiossa. Hallintokuntakohtaisesti kokoonnutaan käsittelemään kyseisen sektorin asioita työryh-

män edustajan johdolla.
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Ryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.
Ryhmän tehtävät ovat:

• Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintoku nnil le.
• Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien seuranta.
• Toimiritasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan.
seuranta.

•Likenturvals en

• Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet).
• Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen.
• Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein.
• Liikenneturvallisuusteeman valinta joka toinen vuosi.

ir-•

Kuva 46.

Kunnan Iiikennetu,vallisuustyötä suunniteltiin aivonihitilaisuuksissa.
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5.4 Toimintasuunnitelmat
Hallintokuntien toimintasuunnitelmat on esitetty liitteessä 3.
5.4.1 Teema

I lomantsin liikenneturvallisuustyön teema vuosina 2008-2009 on "Turvavälineet ja asennekasvatus". Teema on otettu huomioon eri hallintokuntien
toimintasuunnitelmissa suunnittelemalla hallintokuntakohtaisia ja hallintokun
ja tempauksia yhdessä yhteistyökumppaneiden-tienyhsälauki
kanssa.
5.4.2 Yleishallinto
Yleishallinnon tavoitteena on luoda kuntalaisille toimiva ja turvallinen Ilikenneympäristö ja tiedottaa aktiivisesti kuntalaisia ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista. Yleishallinto vastaa myös asiakkaiden esteettömästä ja turvallisesta asiointimandollisuudesta kunnanvirastolla sekä yleisesti turvallisuudesta kunnan työtehtävissä.
Yleishallinnon toimintasuunnitelmaan on liitetty myös maaseututoimen toimenpiteet. Maaseututoimi vastaa maa- ja metsätalousyrittäjien ja lomittajien
mm. maaseudun kuljetusten turvallisuutta. koultseapyrinäm
Yleisesti yhteistyötä kunnan, Tiehallinnon, yrittäjien ja poliisin kanssa on
ja kuormausten turvallisuuden lisäämi- sunitelävksujetn
seksi ja kuljetusten haittojen vähentämiseksi.
5.4.3 Tekninen toimi
Tekninen toimi vastaa kunnan katuverkolle tehtävien liikenneympäristön pa
toteuttamisesta rahoituksen puitteissa. Tekninen-rantmisoepdn
toimi tekee tiiviisti yhteistyötä Tiehallinnon tiemestarin, yksityistiekuntien sekä muiden hallintokuntien kanssa. Teknisen toimen tavoitteena on luoda
turvallinen ja esteetön liikkumisympäristö kuntalaisille sekä tiedottaa suunnittelusta, rakentamisesta ja liikenneympäristössä tapahtuvista muutoksista.
Kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset, yksityistiekunnat, teknisen toimen
henkilöstö ja urakoitsijat.
5.4.4 Koulutoimi
Koulutoimen liikenneturvallisuustyön kohderyhmänä ovat 6-18 -vuotiaat lapset ja nuoret. Työn tavoitteena on käytännön harjoittelun, valistuksen ja
ja nuoret toimimaan liikenteessä asenkvtualsdpet
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Heitä opetetaan turvavälineiden käyttöön
pienestä pitäen siitä näkökulmasta, että niiden käyttö tulee jatkumaan läpi jo
heidän elämänsä. Lapsia ja nuoria ohjataan ottamaan liikennekäyttäytymisessään aina huomioon myös muut liikenteessä liikkujat ja olemaan hyvänä
esimerkkinä muille.
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5.4.5 Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimessa opastetaan ja ohjataan henkilöstöä ja kuntalaisia turvalliseen liikkumiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota esteettömyy
sekä asiakkaiden terveydentilan vaikutukseen liikkumiseen ja liikentee--ten
seen. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta tavoittaa laajan joukon eri ikäisiä
kuntalaisia ja mandollisuudet jatkuvalle liikenneturvallisuustyölle ovat hyvät.
Aitiys- ja lastenneuvolassa opastetaan lapsen turvalliseen kuljettamiseen ja
turvaistuimia. Päiväkodissa ja esikoulussa aloitetaan vuokratnje
liikennesääntöjen opettelu leikkien avulla sekä harjoitellaan turvallista liikkumista ja opastetaan turvavälineiden käyttöön. Vanhempia tiedotetaan ja
vanhempainilloissa.
opasten
Aikuisväestön liikenneturvallisuustietämyksen lisäämistä ja asennekasvatusta tehdään lääkärien vastaanotolla kertomalla mm. lääkkeiden vaikutuksesta
ajokykyyn, turvavälineistä ja ajokyvyn arvioinnista. Onnettomuuksien uhreille
annetaan mandollisuus henkiseen tukeen kriisin aikana. Työkyvyn ylläpitämistä edistetään yhteistyössä työterveyden ja työnantajien kanssa.
Vanhusten opastamisessa avainasemassa on ammattitaitoinen henkilöstö,
minkä vuoksi vanhusten kanssa työskentelevien työntekijöiden koulutus on
turvaväline- ja ajo-tärke.Hnilösouteajärmlnsipu-,
koulutusta. Vanhuksia opastetaan heitä hoitavien henkilöstön toimesta mm.
turvavälineistä ja asianmukaisista varusteista sekä opasta-muistal
maIla niiden käyttöön.
Liikkumisesteisten henkilöiden liikkuminen pyritään ottamaan huomioon nykyistä paremmin jo suunnitteluvaiheessa, mikä edellyttää yhteistyötä teknisen toimen ja Tiehallinnon kanssa. Erityisesti esteetön lähiliikkumisympäristö
luo kaikille liikkumismandollisuudet ja pitää mm. vanhukset toimintakykyise
pidempään. Lisäksi vammaispalvelujen henkilöstön koulutus on tärkeää-nä
samaan tapaan kuin vanhusten kanssa toimivien. Väestön ikääntyessä tulee
jatkossa varautua yhä suurempaan liikkumisesteisten määrään.

5.4.6 Liikunta -ja nuorisotoimi
Liikunta- ja nuorisotoimen tavoitteena on tarjota turvallinen ja esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö monipuolisten palvelujen tueksi. Lisäksi vapaaaikatoimi tulee lisäämään liikenneturvallisuusasiat oman toiminnan tueksi
päivittäiseen kerhotoimintaan sekä osa -alueeksi leiritoimintaan. Liikenneturvallisuus lisätään myös ohjaajakoulutuksen päihdevalistuksen rinnalle.
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5.5 Yhteistyäkumppanit
Liikenneturva
Liikenneturva toimii kuntien liikenneturvallisuustyön tukena huolehtimalla
ennaltaehkäisevästä liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla,
tukemalla eri ikäryhmien liikennekasvatusta sekä järjestämällä koulutusta
yhteistyössä alan viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Liikenneturvan tarjoamia palveluja esiteltiin liikenneturvallisuustyöryhmälle päivitystyön aikana.
Liikenneturvan materiaali on vapaasti käytettävissä (lähde tulee kuitenkin
mainita) internet-sivustolla www.liikenneturva.fi . Useat kunnan toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan Liikenneturvan palveluja ja aineistoja hyödyntämällä ja Liikenneturvan edustaja kuuluu liikenneturvallisuustyöryhmään. Kunta ottaa yhteyttä Liikenneturvan edustajaan tilaisuuksia
järjestäessään.
Yhteyshenkilö: Marja Siintomaa
Poliisi
Poliisilla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia kansalaisten liikenneturvallisuudesta. Poliisi keskittyy omassa työssään nopeusvaivontaan, päihtei
ja turvalaitteiden käytön valvontaan sekä riskikuljettajiin. Poliisin tehtä--den
vänä on puuttua myös muuhun liikennesääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.
Liikenneturvallisuustyötä tekevät sekä paikallispoliisi että liikkuva poliisi. Paikailispoliisi valvoo liikennettä pääasiassa taajamissa ja liikkuva poliisi ensisijaisesti pääteillä. Liikkuva poliisi huolehtii myös EY-säädöksiin perustuvasta
erityisosaamista ja -kalustoa vaativasta raskaan liikenteen valvonnasta.
llomantsin alueella poliisi osallistuu tiiviisti liikenneturvallisuusyhteistyöhön
kunnan kanssa. Yhteistyöllä on jo entuudestaan perinteitä, joita tullaan jatkamaan. Poliisin toimenpiteitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi ovat mm.
ja tiedotus sekä vierailut kouluissa, vanhempainilloissa ja hoitolai-valont
toksissa.
Yhteyshenkilö: Kalervo Ronkainen
Tiehallinto
Tiehallinnon Savo -Karjalan tiepiirin edustaja osallistuu kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen tarpeen ja mandollisuuksien mukaan. Tiehallinnon rooli on suurin liikenneympäristön suunnittelussa ja yhteistyötä teknisen toimen kanssa tehdään jatkuvasti.
Yhteyshenkilöt: Martti Leppänen ja Esko Toivanen.
Yritykset
Kunnan alueella toimivien yritysten ja elinkeinoelämän edustajia esitetään
kutsuttavaksi mukaan kunnan liikenneturvallisuustyöryhmään ja jatkossa
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myös toimintaan. Yrityksillä on hyvät mandollisuudet edistää Ilikenneturvallisuusaatetta työpaikoilla esim. tukemalla työntekijöiden turvavälineiden käyttöä tai laatimalla yrityskohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma, jolle on

olemasLiknturvomesalditu.Yryksenamhötli-

kennetapaturmien ehkäisytyössä konkretisoituu erityisesti lyhentyvinä työkyvyttömyysaikoina ja säästöinä työterveyshuollossa. Lisäksi liikenneturvallisuusasioiden huomioon ottaminen nostaa yrityksen imagoa.
Yhdistykset ja järjestöt
Aktiiviset yhdistykset ja järjestöt ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita kunnan liikenneturvallisuustyössä. Järjestöjen ja yhdistysten kautta voidaan tavoittaa erilaisia tienkäyttäjäryhmiä (lapset, nuoret, vanhukset jne.) ja saada
liikenneturvallisuuden edistäminen osaksi järjestön toimintaa. Potentiaalisten
järjestöjen kartoittaminen kunnassa on yleensä melko helppoa ja yhteistyötä
tehty usein jo aikaisemmin muiden asioiden puitteissa.
on

5.6 Liikenneturvallisuustyön seuranta
Toimintasuunnitelmien valmistuessa tärkeää on tiedottaa siitä laajasti eri
hallintokunnissa sekä yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. Esimerkiksi
opetus- ja sivistystoimen suunnitelmaa suositellaan esiteltäväksi mm. van
Jaettua vastuuta ja yhteistyötä (vanhemmat ja koulut) lasten-hempainlos.
liikennekasvatuksessa tulee korostaa. Samaan tapaan suunnitelman esittely
yrityksille ja järjestöille olisi suositeltavaa. Samalla tulisi kertoa yhteis- m.
työkumppaneiden mandollisuuksista tehdä liikenneturvallisuustyötä. Tiedottamista voidaan tehdä esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta tai erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa. Tiedottamista tiedotusvälineille ja liikenneturvallisuusaiheisten lehtijuttujen kirjoittamista suositellaan tehtäväksi jatkuvasti
erilaisia toimenpiteitä toteutettaessa.
m.
Liikenneturvallisuustyön seurannalla tarkoitetaan sekä toimintasuunnitelmien
toteutumisen (1) että niiden vaikuttavuuden (2) seurantaa. Seurannassa tärkeintä on liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen kokoontuminen. Koollekutsujana toimii puheenjohtaja. Ryhmässä seurataan hallintokuntien toimenpidesuunnitelmien toteutumista (1) ja suunnitellaan tulevia teemoja, toimenpiteitä, tapahtumia ja koulutusta sekä käsitellään ajankohtaisia asioita ja
on liikenneturvallisuustyön toimintasuunni- aloite.Tärknsuatyöl
telma sekä liikenneympäristösuunnitelman toimenpideluettelo. Toimintasuunnitelmat on toimitettu hallintokunnille sähköisenä ja niitä kehotetaan
myös ylläpitämään sähköisesti.
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta (2) ja tavoitteiden toteutumista mitataan seuraamalla liikenneturvallisuustilannetta kaupungin alueella.
Tätä seurantaa varten on olemassa erilaisia mittareita, joista on esitetty esimerkkejä taulukossa 8. Osa mittareista ja toimenpiteistä liittyy myös liikenneympäristön parantamiseen. Liikenneturvallisuustyöryhmässä päätetään,
mitä mittareita seurataan.
Kunnan liikenneturvallisuustyöhön on saatavissa tukea Itä-Suomen liikenneturvallisuustoi m ija -hankkeesta (yhteyshenkilö: Kyllikki Komulainen, SavoKarjalan tiepiiri).
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6 TOTEUTTAMISOHJELMA JA VAIKUTUKSET

6.1 Kustannukset ja kiireellisyys
Toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan seuraavasti:
- kiireellisyysluokka 1 vuosina 2009-2012
2 vuosina 2013-2016 -kirelsyuoa
3 vuosina 2017-kirelsyuoa
Kiireellisyysluokitus on ohjeellinen. Taulukossa 7 on esitetty toimenpiteiden
kustannukset kiireellisyysluokittain ja vastuutahoittain. Yksittäisten toimenpiteiden kustannukset ja vastuutahot on esitetty tarkemmin liitteenä 1 olevissa
toimenpidetaulukoissa,
Taulukko 7. Toteuttamisohjelma.
Kiireellisyy&uokka
kustannukset [1000€]
________ _________ ________

1
Taajama -alue
Tiehallinto

Ilomantsin kunta
Tiehallintoja Ilomantsin kunta yhdessä
Yksityinen
Haja-asutusalue
Tiehallinto

Ilomantsin kunta
Tiehallintoja Ilomantsin kunta yhdessä
Tiehallintoja yksityinen yhdessä
Yksityinen
Kaikki yhteensä

Onn.
vahenema
(hvjol)

3

2

_________ _________ _________ __________

12
80,5
36
5

15
127
-

-

-

240
10
60

0,011
-

0,036
0,002

_________ _________ _________ __________

27
1
45
5
3
214,5

67

10

-

-

500

520

-

-

-

-

709

840

0,140
-

0,025
0,001
0,000
0,215

Toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 1,8 milj. €. Yksin Savo -Karjalan tiepiirin vastuulla olevien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 131 000 € (noin 8 % kokonaiskustannuksista) ja yksin kunnan vastuulla olevien toimenpiteiden yhteensä noin
€ (noin 25 %). Tiepiirin ja kunnan yhteisesti vastaamien toimenpi-4850
teiden kustannukset ovat yhteensä noin 1,11 milj. € (noin 63 %). Yksityisen
vastuulla olevien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 68 000 €
4 %) sekä tiepiirin ja yksityisen yhteisesti vastaamien toimenpiteiden (noi
kustannukset noin 5 000 € (noin 0,3 %).
Kiireellisyysluokkaan 1 kuuluvien toimenpiteiden kustannukset ovat noin
€, josta yksin kunnan vastuulla olevien toimenpiteiden osuus on21350
81 500 €, yksin tiepiirin vastuulla olevien toimenpiteiden osuus noin noi
€, tiepiirin ja kunnan yhteisesti vastaamien toimenpiteiden osuus noin 390
81 000 €,tiepilrin ja yksityisen yhteisesti vastaamien toimenpiteiden osuus
noin 5 000 € sekä yksityisen yksin vastaamien toimenpiteiden osuus noin
€. Kiireellisyysluokan 2 toimenpiteiden kustannukset ovat noin 80
€, josta yksin kunnan vastuulla olevien toimenpiteiden osuus on709
127 000 €, yksin tiepiirin vastuulla olevien osuus noin 82 000 € sekänoi
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tiepiirin ja kunnan yhteisesti vastaamien toimenpiteiden osuus noin
€.
50
Kiireellisyysluokan 3 toimenpiteiden kustannukset ovat noin 840 000 €, josta
kunnan vastuulla olevien toimenpiteiden osuus on noin 240 000 €, tiepiirin
vastuulla olevien toimenpiteiden osuus noin 10 000€ sekä tiepiirin ja kunnan
yhteisesti vastaamien toimenpiteiden osuus noin 530 000 €. Yksityisen vastuulla olevien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 60 000 €.

6.2 Toimenpiteiden vaikutukset

Maanteille esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vähentävän noin 0,215 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (Tarva 4.8). Tehokkaimpia
ovat liikenteen ohjauksen toimenpiteet ja erityisesti nopeusrajoituksen alentaminen edullisten toteuttamiskustannusten vuoksi. Katuverkolle suunniteltujen toimenpiteiden henkilövahinko-onnettomuusvähenemää ei laskettu erikseen. Näin ollen todellinen henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on edellä
esitettyä arviota suurempi. Maanteiden toimenpiteiden myötä saatavaksi
yhteiskuntataloudelliseksi onnettomuuskustannusten säästöksi arvioidaan
noin 101 000 €/vuosi (yksikkähinta 471 000 €/henkilövahinko -onnettomuus,
lähde: Tieliikenteen ajokustannusten yksikköaivot 2005). Tämän lisäksi katuverkolle tehtävistä toimenpiteistä saadaan merkittäviä kustannussäästöjä,
mutta katuverkon toimenpiteiden onnettomuusvähenemiä ja edelleen kustannussäästöjä ei pystytä luotettavasti arvioimaan.
Laskennallisen henkilövahinko-onnettomuusvähenemän lisäksi suunnitelman toteuttamisella on paljon muita välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, joille
tulee antaa riittävä painoarvo toimenpiteitä priorisoitaessa. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman vaikutukset realisoituvat pitkällä aikajänteellä
liikenneasenteiden muutoksena ja edelleen onnettomuusvähenemänä, on
sekä kunnalle kohdistuvien kustannusten-netomusrikpneä
vähenemisenä. Liikenneturvallisuustyö on kunnalle myös imagokysymys.
Liikenneturvallisuuden parantaminen lisää kuntalaisten viihtyvyyttä sekä liikenne- että asuinympäristässään. Liikenneturvallisuusasioiden korostaminen
kunnan toiminnassa sekä erityisesti päättäjien sitoutuminen liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamiseen lisää arvostusta ja kunnan vetovoimaisuutta asukkaiden keskuudessa. Se parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta, jota tulisikin korostaa tärkeänä mm. esteettömyyttä ja tasa-arvoa
edistävänä tekijänä. Sen vuoksi kyselyjen perusteella esiin nousseiden on
parantamista tulee pitää yhtä tärkeänä onnettomuustilasto--gelmakohtidn
jen kanssa.
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7 JATKOTOIMENPITEET

7.1 Suunnitelman käsiftely
Liikenneturvallisuussuunnitelma käsitellään ja hyväksytään toimenpiteitä
ohjaavana suunnitelmana llomantsin kunnan kunnanvaltuustossa.

Savo -Karjalan tiepiirissä suunnitelma esitetään käsiteltäväksi johtoryhmässä
sekä otettavaksi tiemestarin ja ohjelmointiryhmän apuvälineeksi jatkotoimien

sunitela.

Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehokkaasti vain, mikäli kunnassa on työn lähtökohtana yhteinen tahtotila liikenneturvallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää on päättäjien
sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen, mikä tuleekin suunnitelman hyväksymisen yhteydessä varmistaa. Käytännössä sitoutuminen tarkoittaa
riittävien resurssien ja rahavarojen osoittamista liikenneturvallisuustyön toteuttamiseen.

7.2 Jatkosuunnittelu
Esitetyistä toimenpiteistä erityisesti liikenteen ohjaustoimenpiteet voidaan
toteuttaa tämän suunnitelman esitysten perusteella. Osa toimenpiteistä vaatii tarkempia tie -/katusuunnitelmia.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa tarpeen mukaan huomioon
kaavavarauksina yleis- ja asemakaavojen muutostöiden yhteydessä. Lähes
kaikki ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteet ovat kuitenkin toteutettavissa ilman kaavamuutoksia.
Seuraavan liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulee kyseeseen todennäköisesti vajaan kymmenen vuoden päästä. Vaihtoehtoisesti tuleva
päivitys voidaan tehdä kevyempänä päivittämällä erikseen liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmataulukot sekä liikenneympäristön parantamistoimenpideluettelo.

7.3 Seuranta
Liikenneturvallisuustilanteen seurantaa varten on olemassa erilaisia mittareita. Liikenneturvallisuustyöryhmässä päätetään, mitä mittareita seurataan.
Suositeltavaa on käydä säännöllisesti läpi esimerkiksi seuraavassa taulukossa 8 esitettyjä asioita, jotta mandollisiin muutoksiin voidaan reagoida
ajoissa. Maanteiden onnettomuustiedot ovat saatavissa Tiehallinnolta. Katuja yksityistieverkon onnettomuustiedot ovat yleensä poliisin tiedossa. Heijastimen ja pyöräilykypärän käyttöasteen seurantaa tehdään ajoittain Liikenneturvan toimesta. Käyttöastelaskentoja voidaan kunnassa tehdä omatoimises-
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ti ja vapaamuotoisesti esimerkiksi aktiivisten järjestöjen tai opiskelijoiden
toimesta. Tietoa ylinopeuksista ja rattijuopumuksista saadaan poliisilta.
Taulukko 8. Esimerkkejä seurattavista liikenneturvallisuusmittareista.
Mittari I toimenpide

Seurattava tavoite
Liikennekuolemien vähentäminen

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi]
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi]
Onnettomuuksien kasautumapisteet

Onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrän vähentäminen

Henkilövahingot (loukkaantuneiden lukumäärä) [kpl]

Turvallisen liikennekäyttäytymisen ja suojavarusteiden käytän
edistaminen seka ylinopeuksien
vähentäminen

Heijastimen käyttöaste [%]
Pyöräilykypärän käyttäaste [%]
Kiinnijaaneet rattijuopot [%]

_____________________________

Taajamassa nopeusrajoituksen ylittävien osuus [%]

Liikenneympäristön parantamis-

Sähköisen toimenpidetaulukon seuranta ja ylläpito

toimenpiteiden toteutuminen
Taajamien lähiliikkumisympäristön parantaminen
Koulureittien ja koulukuljetusten

turvallisuuden parantaminen

Pienten esteettömyystoimenpiteiden toteuttamisen
seuranta, esteettömyyden huomioon ottaminen suunnittelussa
Koulujen vaaranpaikkakartoitukset (ongelmien havaitseminen)
Sivistystoimen toimintasuunnitelman toteuttaminen ja

ylläpito
Turvallisuus koulukuljetusten kilpailutuskriteereihin
Liikenneturvallisuuden arvostuk-

sen lisääminen ja sitoutuminen
asetettuihin tavoitteisiin

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimen piteiden toteuttaminen

Kunnan liikenneturvallisuusryhmän säännölliset kokoontumiset

Kuntalaisten vaikutusmandollisuuksien parantaminen

Vaikutuskanavien suunnittelu ja toteutus

Yritysten, yhdistysten ja järjestö-

Kutsutaan edustajia mukaan liikenneturvallisuustyö ryhmän toimintaan

jen kannustaminen mukaan liikenneturvallisuustyöhön

Sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin
______________________________

Aktiivinen, säännöllinen tiedottaminen

_________________________________________________
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimen piteiden toteuttaminen
Liikenneturvallisuusryhmän säännölliset kokoontumiset
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LuTE 1

Toimenpidetaulukot

LuTE 2

Muistio esteettömyyskävelystä

LI ITE 3

Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat

LuTE 1

Sijainti
Nro______________________________

16
17

Tieosoite

Toimenpide
(tie/osa/etäisyys)
_________________ ________________________________________

Mantsintie, apteekin kohta
Polku välillä Kirkkotie -Pihlajatie

74/14/2437
18

19

20

21
-

22

Kt 74 Pogostantie, St 514 Enontie, st
522 Hatuntien liittymä

St 514. Enontie, hautausmaan kohta

Kustan-

Onn.

nukset

vähenemä

(1000€)

(hvjo/v)

Nopeusrajoitus 30 km/h, nykyisen suojatien
korottaminen ja uusi korotettu suojatie Apteekin
edustalle

12

Polun parantaminen ja talvikunnossapito

4

Stop -merkki Hattuvaarasta tuleville ennen

_____________________ suojatietä

522/1/0
___________________

Liittymän kaventaminen (raskas liikenne huomioon
ottaen)

522/1/0

Suojatiejärjestelyt

514/11/2170
514/11/2500
514/11/2380

Korotetut (loivapiirteiset) keskisaarekkeelliset
suojatiet Kämppätien ja Palstatien kohdille seka
keskisaarekkeellinen suojatie kappelin kohdalle

Tehokkuus
(hVjO/M€/V)
___________

Klireellisyysluokka

2

Vastuutaho

Kunta
_____________ ____________

1

1
Tiehallinto
__________ ______________ _____________

0001

0500

0.001

0.100

5

0.001

0,200

2

33

0,014

0424

1

2

__________ ____________ ______________

10

________

___________ ____________

Kunta

2

________

Tiehallinto
____________ ___________
Tiehallinto
Tiehallinto
Kunta

514/11/2070

Suojatien ennakkovaroitusmerkki

1

0,002

2,000

1

514/11/2370

Uusi linja -autopysäkki

5

0,004

0800

1

Tiehallinto

514/11/2380

Kappelin edustan P -paikkojen järjestely sekä
pohjoisen liittymän katkaisu, P -paikkojen lisääminen
hautausmaan eteläpuolella olevan tien varteen ja
liittymän tasauksen parantaminen sekä
Ortodoksisen hautausmaan pohjoispuolelle P -alue

60

0,002

0.033

3

Yksityinen

_____________

_________

3

Kunta
_____________ ____________

_____________

_________

1

Kunta
_____________ ____________

___________ _____________

_________

____________ ______________

__________ ______________ _____________

Pysäköintijärjestelyt piha-alueella (Pankin/liikkeiden
edustalla vain invapaikat)

_________ ___________

Torin laidalla olevien infotaulujen siirtàminen
samaan paikkaan

_________ ___________

Pysäköintipaikan laajentaminen ja
uudelleenjärjestelyt (mm. pihaan lisätaan toinen
invapysäköintipaikka ja pysäköintipaikka takseille)

________

Terveyskeskuksen piha
___________________________________

___________________

Ylätie, väli Soihtulantie-Mantsintie
(yksisuuntainen väli)
______________________________________

Ylätien leventäminen sekä muuttaminen
kaksisuuntaiseksi (raskaan liikenteen läpikulku
_____________________ kielletään)

5

2

3

50

35
_________

2

Kunta
_____________ ____________
Kunta

Sissipolun ja Roivaanpolun liittymä

Väistämisvelvollisuuksien merkitseminen

1

1

Kunta

24

Asematie

Väistämisvelvollisuuksien merkitseminen

1

1

Kunta

Kt 74, Pogostantien ja Möhköntien

74/13/7150

___________________

Taajamamerkki siirretään kantatiellä Möhkön
liittymän eteläpuolelle

1

Kunta
Tiehallinto

500/15/1 980

Möhköntielle lisätään uusi taajamamerkki

1

1

Kunta
Tiehallinto

500/15/2165

Korotettu suojatie (loivapiirteinen)

5

1

Tiehallinto

26

St 500, Möhköntie 3 kohdalla

___________

Tiehallinto
Kunta

Nordean piha ja tori

liittymä

Toteutettu

___________ __________

23

25

2(5)

1

________

0009

9.000

___________ _____________

0,004

0,800

_________

3(5)

Sijainti

Nro ______________________________
27
28

29

Tieosoite

Toimenpide

(tie/osa/etäisyys)

_________________ ________________________________________

Mäkitie, välillä Ruskosillantie-Kauppatie

Muutetaan kevyen liikenteen väyläksi (kaavassa)

Yhtiöntie
Kanneltie

Perusparannuksien yhteydessä rakennetaan kevyen
liikenteen vaylat

Ruskosillantie, Teboilin liittymä

Liittymän kaventaminen ja väistämisvelvollisuus
merkki lisäkilvella• tulet pihasta, väistä muuta
liikennettä "

Kustannukset
(1000€)

Onn.
vähenemä
(hvjo/v)

Tehokkuus

(hvjo/M€/v)
___________

Kiireellisyysluokka

Vastuutaho
Toteutettu
___________ __________

2

1

Kunta

50

3

Kunta

45

3

Kunta

5

1

Yksityinen

_____________

LuTE 1

4(5)

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET
Nro
-

30

Tieosoite
(tie/osa/etäisyys)
________________________________ _________________
Kt 74, Syvänuuronpuro

Onn.

nukset

vähenemä

___________________________________________

(1000€)

(hvjo/v)

(hvjo/M€/v)
____________

syys luokka

1

0001

1,000

1

74/12/630-12/1430

Ohituskieltomerkit sillan molemmin puolin
Liittymäalueen aurausvallien madaltaminen (suurin
sallittu korkeus maanpinnasta 50cm)

31

Kt 74, mt 15756 liittymä Kolmikanta

74/12/6162

32

Mt 15753, Haukivaara

1575311/2800-2/3200 Nykyisen 60km/h laskeminen 50km/h

St 500, mt 5004 MarkunvaaraKuuksenvaara

st 500. mt 5004 liittymä, Markunvaara

500/15/0

37

st 500, Meskenvaara

500/14/4650-14/5250 Nopeusrajoitus 60 km/h asutuskeskittymän kohdalle
500415/507-5/910

Nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen alentaminen

50 km/h
Väistötila st 500 ja mt 5004 liittymään

0,183

3

Kunta

1
Tiehallinto
16,000
____________ _________ _____________ ___________
1
8,000
_____________ _________

Tiehallinto
_____________

30

0,005

0,167

2

Tiehallinto
Tiehallinto

1

1

0,000

0,000

1

1

0,001

1.000

1

Tiehallinto

1

0.004

4,000

1

Tiehallinto

1

0,001

1.000

1

Tiehallinto

40

Mt 5200. Kivilahti

5200/6/4100-7/950

Nopeusrajoitus 50 km/h

41

Mt 15757. Issakka

15757/1/3700-1/4200 Nykyisen 60km/h laskeminen 50km/h
Aurausvallien tehostettu madaltaminen koskemaan
514/8/0
___________________ myös Ratilanvaarantien liittymää
Ratilanvaarantien liittymän näkemäleikkaus Enon
suuntaan

0.000
_________ ___________
-

5

0.001

1
_____________ _________
0,200

1

____________

Tiehallinto
_____________

Yksityinen
_____________

____________

____________

Yksityinen

Tiehallinto

514/7/2875-8/200

Nopeusrajoituksen 100 km/h (kesa) alentaminen 80
km/h liittymäalueella

1
0,002
_________ ___________

2,000
1
_____________ _________

Tiehallinto
_____________

____________

514/7/2875-8/200

Nopeusrajoituksen 80 km/h (talvi) alentaminen 70
km/h liittymaalueella

1
0,001
_________ ___________

1,000
1
_____________ _________

Tiehallinto
_____________

____________

1

Yksityinen

____________

2

Tiehallinto

____________________________________

___________________ Nopeusrajoitus 40 km/h Ratilanvaarantielle

1

St 514, mt 5200

514/8/0-8/200

10

Kaide mt 5200 liittymästä llomantsin suuntaan
Nakemaesteena olevan pysäkkikatoksen

St 514. mt 15768 luffyma,
Julunniementie

514/10/10
_____________________ poistaminen

St 522. Pötönvaara-Malahvi

522/1/650-1/2200

St 522, Malahvi

Kunta

Tiehallinto

2,000

5201/1/3950-2/290

____________________________________

Tiehallinto

0,002

Mt 5201. Huhus

514/8/0

1
0.008
_________ ___________

__________

Tiehallinto

1

39

46

0011

Toteutettu

Tiehallinto

Nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen muuttaminen
50 km/h ja jatkaminen n, 400 m Kalliovaaran
suuntaan (toteutetaan vuoden 2008 aikana)
Nopeusrajoitus 50 km/h alkamaan tievalaistuksen
alusta

45

60

1
________

36

-

1

Nopeusraloituksen 60 km/h jatkaminen
Kuuksenvaarantien liittymään

500/1 5/1 050-15/1 980

43

5,000

0,001
0,002
3
460
________ __________ ____________ ________

st 500, Markunvaara

-

0,005

Kevyen liikenteen väylä (Savo -Karjalan tiepiirin
kevyen liikenteen tarveselvitys)

35

42

1

0,016
__________

Vastuutaho

____________ ___________

Tiehallinto
1
___________ ________ ___________

500/15/0-15/678
5004/1/0-1 600

st 500. mt 5004 Markunvaara

St 514, mt 5200. Ratilanvaaratie
(Lylykosken koulu) liittymä

0001
________ _________

Valaistuksen jatkaminen

34

Mt 5004, Möhkö

-

Tehokkuus

500/15/0-15/470
5004/1 /0-1/1 600

500/15/0-15/620
5004/1/0 - 1/1030

38

Kiireelli-

KustanToimenpide

Sijainti

___________________

522/1/2100-1/2500

Kevyen liikenteen väylä (Savo -Karjalan tiepiirin
kevyen liikenteen tarveselvitys)

Tasauksen parantaminen (kevyen liikenteen väylän
toteuttamisen yhteydessä)

0.002

0.200

1
0,001
0,200
5
__________ ____________ ______________ __________
350
0.001
_________ ___________
150

0.003

_________ ___________

0,003
2
_____________ _________
0.020

2

_____________ _________

Tiehallinto
______________ _____________
Tiehallinto
Kunta

Tiehallinto
Kunta

5(5)

Nro
Sijainti
-- ________________________________
47

Kt 74, Kunnan raja

-

mt 15755 liittymä

Kustan -

Tieosoite
(tie/osa/etäisyys)
_________________
74/11/4200-12/2050

Toimenpide

nukset
__________________________________________

Nopeusrajoituksen 100 km/h (kesä) alentaminen 80
km/h välillä kunnan raja mt 15755 liittymä
-

48

49

-

52

Mt 5221, Kuikkalampi

53

Mt 5200, Hiiskoski

54

St 522, Pötönvaara-Malahvi
______________________________

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty
liikennemerkki (merkki 312) ja lisäkilpi tontille ajo
sallittu rajoittamaan koulun yläpihan liikennettä

1

1

Kunta

522/8/0

Kaupan liittymän siirto ja pihajärjestelyt

2

0000

0000

2

Tiehallinto

522/7/3550-8/1 00

Kaupan kohdalla tien siirtäminen n. 150 m matkalla

15

0000

0,000

2

Tiehallinto

522/7/3593

Linja -autopysäkin siirtäminen n. 150 m etelään

10

2

Tiehallinto

522/8/0

Aurausvallien tehostettu madaltaminen

1

Tiehallinto

Nykyisen 60 km/h nopeusrajoituksen alentaminen

50 km/h

-

1
________

0,000
0,002
__________

2,000
1
____________ _________
____________ _________

____________

___________

1
0.000
_____________ _________

Tiehallinto
_____________

____________

Yksityinen

1,000

1

Tiehallinto

-0,001

0,000

3

Tiehallinto

45

0,009

0,200

1

Nopeusrajoituksen 60km/h jatkaminen noin 750 m

1

0,006

6,000

1

Tiehallinto

Nopeusrajoituksen 100 km/h (kesä) alentaminen 80
km/h liittymien ja levähdysalueen kohdalla

2

0,005

2,500

1

Tiehallinto

1

5221/3/6014-4/200

Nopeusrajoitus 50km/h

1

0.001

5200/3/7168-4/200

Paallystäminen

10

522/1/680-1/2200

Valaistuksen jatkaminen

522/1/1400-2150

56

St 514 Enontie
______________________________________

Nopeusrajoituksen 100 km/h (kesä) alentaminen 80
514/10/3230-11/1505 km/h hautausmaan kohdalta Kerälänvaarantien
_____________________ liittymään

St 522, mt 5221 liittymä, Pihlajavaara

522/10/3550-11/200

Nopeusrajoitus 50 km/h liittymäalueelle Ivain
Lieksan suuntaan)

1
________

74/12/6880-13/200

Nopeusrajoituksen 100 km/h (kesä) alentaminen 80
km/h liittymäalueella

0,007
7,000
1
1
__________ ____________ ______________ __________

Kt 74, mt 4980 ja mt 15757 liittymä

Tiehallinto

1

Iknonvaarantielle nopeusrajoitus 40 km/h

0.014
1
14,000
1
__________ ____________ ______________ __________
0,001
__________

_____________

___________

1

514/8/5800-9/1050

58

Tiehallinto

_ _ _ _ _ _ ___________

______

1,000

St 514 Enontie, Sonkaja

57

Tiehallinto
Yksityinen

55

-

Toteutettu
Vastuutaho
____________ ___________

1

Kaupan kohdalle nopeusrajoitus 30 km/h
1
0,001
St 522, Hattuvaara
__________________ _____________________________________________ ________ __________
Liikennemerkki nro 162 "sivutien risteys"
1
522/8/1 20
0.000
varoittamaan Lieksan suunnasta tulijoita kaupan
____________________________________ ___________________ pihan/Polvikoskentien liittymistä
_________ ___________

Iknonvaarantie, (Iknonvaaran koulu)

syys luokka

1
1
0.015
15.000
________ __________ ____________ ________

522/7/3660-8/60

51

(hvjo/M€/v)
____________

Kiireelli -

1

522/7/2683-8/690
50

Tehokkuus

Hatunraitille 30 km/h nopeusrajoitus
Hatunraitti, Hattuvaaran koulu

St 522, Hattuvaara, kaupan kohta

(1000€)

Onn.
vähenemä
(hvjo/v)

Tiehallinto
Kunta

__________

Tiehallinto
______________ _____________

1,000
Tiehallinto
1
____________ _________ ____________
Tiehallinto

___________

_ _ _ _ _ _ _ _____________

0,039
59
-

Kt 74, st 514, st 500 ja st 522
______________________________________

Tienvarsiraivausten jatkaminen/uusiminen
säännöllisin väliajoin (3-4 vuotta)

(sis. jo
-

_____________________ ___________________________________________________ __________

raiv tu
tiejaksot)

1. 2, 3
______________ __________

Tiehallinto
______________

_____________

.I:j 5 I T i:
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ILOMANTSIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA
Esteettömyyskävely 20.5.2008
llomantsin liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvä esteettömyyskävely tehtiin tiistaina 20.5.2007.
klo 10. Kävelylle osallistuivat llomantsin kunnan
Lähtöapuilomnskavirtoedsän
(Veijo Kurki, Mikko Huovinen, Pirjo Rämänen, Hannele Komu), Tiehallinnon (Martti Leppänen) sekä
edustajat (Noora Airaksinen ja Laura Pöllänen). Lisäksi mukana oli kolme pyörätuolilla liik- konsulti
kuvaa henkilöä avustajineen sekä sähköistetyllä pyörätuolilla liikkuva henkilö.
Kävelyreittinä kierrettiin kunnassa jo aiemmin määritelty ns. rollaattorireitti, johon kuuluvat Soihtulan
-tieKrko ustie-KalvnMtsie.
11
%i

,
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,

Copynght Ilomwt&n kun

Keskustan ns. rollaattorireitti

Kävelyn yhteydessä tehtiin seuraavia havaintoja ja parannusehdotuksia:
- Yleisesti liikkuminen taajamassa omatoimisesti käsikäyttöisellä pyörätuolilla on melko hankalaa johtuen taajaman mäkisyydestä. Esimerkiksi terveyskeskus sijaitsee mäellä.
Useimpiin keskustan liikkeisiin pääsy pyörätuolilla on hankalaa. Ongelmana on myös liikkeissä
sisällä liikkuminen ahtauden vuoksi.
Kunnantalolle sisäänpääsy pyörätuolilla on hankalaa. Luiska on talon takana ja sitä ei ole
opastettu talon etupuolelta, eivätkä kaikki edes tiedä sitä olevankaan. Lisäksi luiska ei aina ole
paikallaan ja talvella kulkureitti luiskalle ei aina ole aurattu ja hiekoitettu. Ovista on hankala
päästä sisään, kun menevät kiinni itsekseen. Parannusehdotuksena toivottiin opastaulua kunnantalon pihalle.
Suojatien maalaus Kauppatien yli Soihtulantien/Kirkkotien/Ylätien/Kauppatien liittymässä, jossa suojatien liikennemerkit ovat jo paikoillaan.
Pihlajatien rivitaloilta (asuu paljon vanhuksia) on muodostunut Kirkkotielle polku, jota käytetään paljon sen lyhentäessä matkaa esimerkiksi kirkolle. Polkua ei aurata talvisin. Polun päällystämistä ja talvihoitoa toivottiin.
Kukkostiellä Kukkos-Kioskiin ei ole luiskaa.
Kevyen liikenteen väylällä Kalevalantiellä välillä Kukkostie-Pihlajatien itäinen liittymä päällys teessä on routavaurioita ja halkeamia.
Levähdyspenkin lisäystä toivottiin Kalevalantielle Pihlajatien liittymän läheisyyteen.

51T0 -YHTIÖT
Kirkkokatu 1, Ft-70100 Kuopio

Puhelin 020 747 6730
Fax 020 747 6731
wwsitofi

SITO -KUOPIO OY

Y -tunnus 1823173-9

aikkaKuopio

MUISTIO

-
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Kunnan infotaulu sijaitsee hankalassa paikassa ja sen siirtämistä torin laidalla olevan toisen
infotaulun viereen toivottiin.

Parantamistoimenpiteet sisällytetään liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteisiin.

Pihiajatien ny/ta/oj/ta Kirkkot/elle on muodostunut p0/ku.

Kukkoskioskiin ei pääse pyörätuollila.

MUISTIO

Ka/evalantiellä kevyen liikenteen väylällä on halkeamia.

Esteettömyyskävelyllä oli runsaasti osallistujia.
Laura Pöllänen

LuTE 2 3(3)
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LuTE 3: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMAT

YLEISHALLINNON TOIMINTASUUNNITELMA
Työryhmä: Hilkka Ikonen, Unto Pirinen ja Ve/o Kurki
Kohderyhmä

Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu

_________________ __________________________________ ___________________________ ___________________

Kuntalaiset

Turvallinen ja toimiva

Tiedotus; kuntalehti, nettisivut.

Jatkuva

liikenneympäristö.

Suunnitelman toteuttaminen ja siitä
tiedottaminen.
Asioinn in selkeys, esteettömyys ja
turvallisuus,

Toteu tunut*
___________

Kunnanjohtaja,
hallintojohtaja ja
viestintätiimi

Rahoitus, rakentaminen,
tiedottaminen eri välineillä.
_________________

Vastuutaho I
vastuuhenkilö

Mandollisimman
___________________________ nopeasti
Jatkuva
Opasteet, oikea-aikainen

Ky, Kh, Tekninen ltk.
_____________________

___________

Kiinteistöyhtymä,
kiinteistönhoitaja,
alueiden hoito ja tiedottaminen
____________________ _______________________________________ _______________________________ ______________________ viestintätiimi
_____________
Esimiehet/työnantaja/
Oikea-aikainen alueiden hoito.
Jatkuva
Kunnanviraston
Turvallinen liikkuminen työtehtävissä,
Työsuojeluorganisaatio
Turvalliset työtavat, muiden
työntekijät ja
pysäköintitilojen turvallinen käyttö.
huomiointi ja
luottamushenkilöt
____________________ _______________________________________ turvallisuuskoulutus.
______________________ _________________________ _____________
Maaseutuasiamies,
Jatkuva
Liikenneturvallisuusvalistus/tiedotus,
Tekninen ltk, poliisi,
Kylätoimikunnat
kyläläiset
näkemäalueen hoito.
liikenneturva ym. tahot,
nettisivut, kyläillat.

Kunnanviraston
asiakkaat

Aikataulut, tiedotteet ja
sopimukset.
__________________ ___________________________________ Missä toimii, milloin
Palveluverkon kattavuus ja pysäkkien
Aikataulut, tiedotteet, yleinen
Julkisen
tiedottaminen, sopimukset,
liikenteen
turvallisuus.
Turvallisen iikennekäyttäytymisen
koulutus.
asiakkaat
lisääminen (pysäkkipaikat, tienylitykset,
______________________________
__________________ odotus yms).
Tiedottaminen, koulutus.
Maatalousyrittäjät! Maatalouden rahtiliikenne turvalliseksi
lomittajat
ja haitattomaksi.
____________________________
Tiedotus, koulutus, hankkeet,
Metsätalouden,
Raskaan rahtiliikenteen turvallisuuden
teollisuuden ja
yhteistyö eri toimijoiden kanssa,
lisääminen ja haittojen vähentäminen
(aikataulut, kuormaukset,
selvitykset, tiestön
kaupan yms
välivarastointi, varikkoalueet yms).
kunnossapito, kelirikkokaudet.
rahtiliikenne
* lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

Jatkuva

Maaseutuasiamies

Jatkuva
Jatkuva

Asiakkaat,

Maaseutuasiamies

___________

joukkoliikenteen tilaajatja

tuottajat, paikallislehdet,
poliisi
_____________________ ________________________ ____________
Maaseutuasiamies, MTK
Kerran kandessa
vuodessa
______________________ ___________
Jatkuva, tarkastelu
Tiehallinto, yrittäjät,
kanden vuoden välein kunnanjohtaja, Josek Oy,

poliisi
_____________________ ________________________ ____________
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LuTE 3: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMAT

TEKNISEN TOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA
Työryhmä: Veijo Kurkija Hannu Tiittanen
Kohderyhmä

Tavoite
Toimenpiteet
Aikataulu
_________________ ___________________________________ ____________________________ ___________________
Turvallinen ja samalla myös toimiva
Kuntalaiset
Tietoa liikenneturvallisuutta
Jatkuva
liikenneympäristö.
lisäävistä toimenpiteistä.
Liikenneturvallisuussuunnitel man

Rahoitus/rakentaminen.

toteuttaminen.

Kuullaan jatkossakin kuntalaisia
ja heidän ehdotuksiaan
liikenneturvallisuuden
parantamiseksi.

Ei liikennekuolemia.
Asennekasvatus/turvavarusteet
_________________ ____________________________________ Tiedottaminen
Turvallinen liikenneympäristö kaikille.
Tekninen toimi
Huomioidaan suunnittelussa,
Huomioidaan myös muiden
hallintokuntien
liikenneturvallisuusesitykset.
Liikenneturvallisuussuunnitelman
parannusehdotusten toteuttaminen.

Pienet toimenpiteet
heti, isot 1-3 vuotta.

Vastuutaho!
vastuuhenkilä
Tekninen ltk/
Kunnallistekniikka /
kunnallistekniikan

Toteutu n ut*
___________

palveluvastaava
Kv/Kh/

Tekninen ltk
Jatkuva/teemavuosi
____________________ Kaikki hallintokunnat
Tekninen ltkl
Aina

maankäytössä ja
kaavoituksessa.

suunnitteluvaiheessa.

Tekninen johtaja

Tiedotus toteuttamisesta,

Jatkuva

Tekninen ltk./
Kunnallistekniikka /
Kunnallistekniikan

muuttuneesta
liikenneympäristöstä.

___________

palveluvastaava

Teiden ja yleisten alueiden hyvä
kunnossapito.

Oikea-aikaiset kun nossapitotyöt.

Yhteistyö eri viranomaisten kanssa.

Yhteiset palaverit.

Jatkuva
Kunnallistekniikka,
urakoitsijat

Jatkuva
Tekninen
Itk!kunnallistekniikan
palveluvastaava.

Rakennusvalvonta

Rakennetun ympäristön

Valistus ja valvonta jo

liikenneturvallisuus.

rakennuslupavaiheessa.
Liikenneturvallisu usasioiden
huomioiminen.

Uudisrakentamisessa huomioitava myös
_________________ liikenneturvallisuusasiat.
* lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

Jatkuva

Rakennusvalvonta -

viranomainen
____________________ _________________________

___________
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Kohderyhmä
________________

Henkilöstä

Vastuutaho I
_________________________________ __________________________ __________________ vastuuhenkilö
Kunnallistekniikan
Jatkuva
Koulutusta riittävästi.
Kenttähenkilöstön koulutus, tie- ja
Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu

Toteutunut*
___________

palveluvastaava

katuturvakurssit.

Koulutus, turvavälineetja

Jatkuva
Tekninen Itk.

Turvallinen työskentely työtehtävissä

turvavaatetus

Toimistohenkilöstöltä opastusta ja
neuvontaa liikenneturvallisuusasioissa.

Kunnan nettisivuille tietoa.
Yhteistyö eri viranomaisten
kanssa.

Jatkuva

Pikaiset korjaukset

Jatkuva

Kunnallistekniikka/työnjohto
Kunnallisteknukan
palveluvastaava, teknisen

osaston henkilöstö

Epäkohtien ja puutteiden huomiointi.
__________________ ____________________________________ _____________________________ ____________________

Kunnallistekniset palvelut

Urakoitsijat

Rakennuttajat
Urakoitsijat

Turvallinen rakentamis- ja

Vaaditaan urakoitsijoilta riittävä

kunnossapitoympäristö.

turvallisuuskoulutus.
Asianmukainen kalusto.

Rakennustyömaiden
liikenneturvallisuusasiat.

Ennakkosuunnittelu, tiedotus
esim. paikallislehdessä.

Jatkuva

Työnjohto
Hankekohtainen

Näkemäalueiden parantaminen,
liittymien parantaminen.

____________________ Oikea hoito
*

lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

Neuvonta, tiedotus,

Jatkuva

Tekninen

______________________

ltklkunnallistekniikan
palveluvastaava, tieyhdistys,
tiehallinto/yksityistieasiat
Työnjohto, urakoitsijat

yksityistiepäivät

Osaavat urakoitsijat.

Rakennuttajat
Urakoitsijat

Työnjohto

Muuttuneet liikenneolosuhteet.
Yksityistiet

____________

_____________
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SIVISTYSTOIMEN (KOULUTOIMEN) TOIMINTASUUNNITELMA
Työryhmä: Tuula Turunen, Katri Ikonen, Rauni Kolehmainen, Birgitta Kontturi, Kaisu Saari ja Eila Hämäläinen
Kohderyhmä
Tavoite
Toimenpiteet
Aikataulu
_____________________ _________________________________ _____________________________ __________________
Esiluokka:
Koulutieni on turvallinen.
• Turvallisen reitin hakeminen Vuosittain/kesä
"Minä opintien
ja harjoittelu huoltajien

alkutaipaleeula"

Osaan liikkua ryhmässä.

•

kanssa.
Liikenneturvan ohjelehtinen
koulunsa aloittavien

Vuosittain/kevät

•

h uoltajille
Esikoululasten huoltajien
vanhempainilta.

Vuosittain/syksy

•

Yhteiset pelisäännöt ja ohjeet
Vuosittain/syksy
sekä harjoittelu

Koulun henkilöstö

Leikkipihan
turvallisuusohjeet.

Vuosittain

Koulun henkilöstö

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat, koululaiskuljettajat

Leikkipihani on turvallinen ja
vuodenaikoihin liittyvät erityistilanteen huomioidaan esim.
pulkkamäet.

•

Liikun turvallisesti
koululaiskuljetuksissa

Pelisäännöt
• Odotan autoa rauhallisesti
• Nousen autoon
ryntäilemättä, stuudun ja

•
•

Toteutunu t*
_____________

kiinnitän turvavyön
Matkalla käyttäydyn

asiallisesti ja otan muut
kuljetettavat huomioon
Poistun autosta
viivyttelemättä mutta
ryntäilemättä ja jos joudun
ylittämään tien, odotan,
kunnes kuljetusauto on
jatkanut matkaansa.

Varmistetaan etta oppilailla on

. , ...
...
heijastin tai heijastinnauha
_____________________ _________________________________ ulkovaatterssa
* lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu
Nayn pimeassa.

Vastuutaho!
vastuuhenkilö
Huoltajat,
Koulun henkilöstö

. .

Vuosittain/syksy

Koulun henkilöstö,
huoltajat. liikelaitokset,

jarjestot
__________________ ______________________ _____________
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Vastuutaho/
____________________ _______________________________ ____________________________ _________________ vastuuhenkilä
Koulun henkilöstö,
1.-2. luokka
Liikun turvaHisesti koulussa.
• Harjoittelua koulussa, koulun Vuosittain
huoltajat
"Minä jalankulkijana"
alueella ja lahiympanstössä.
Kohderyhmä

Tavoite

Toimenpiteet

Osaan kulkea koulumatkani
turvallisesti,

•

Sääntöjen opettelua ja
noudattamista esim
Liikenneturvan materiaalin
avulla

•

Liikennemerkkien opettelua

Osaan liikkua suojatiellä ja kevyen
liikenteen väylällä.
Tunnen jalankulkijaa koskevia
liikennemerkkejä.

Näyn pimeässa.

•

Varmistetaan, että oppilailla
on heijastin tai heijastinnauha ulkovaatteissa.
Keltanokka-lippalakit

Tiedän turvalliset leikkipaikatja
osaan mennä sinne.

•

oppilaille.
Valistusta

Liikun turvallisesti
koululaiskuljetuksissa.

Pelisäännöt:
• Odotan autoa rauhallisesti
• Nousen autoon ryntäilemättä,
istuudun ja kiinnitän

Koulun henkilöstö,
huoltajat

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat

Vuosittain

Yhteistyö: Ilikelaitokset
ja järjestöt

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat, koululaiskuljettajat

vanhempainilloissa

•

•

on toteutettu

Vuosittain

ja tunnistamista.

•

______________________ __________________________________
* lisätään merkintä, kun toimenpide

Aikataulu

Toteutun u t*
____________

turvavyön
Matkalla käyttäydyn

asiallisesti ja otan muut
kuijetettavat huomioon.
Poistun autosta
vUvyttelemättä mutta
ryntäilemättä ja jos joudun
ylittämään tien, odotan,
kunnes kuljetusauto on
jatkanut_matkaansa.

___________________ _______________________ ______________
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Kohderyhmä

Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuutaho/

_____________________ _________________________________ _____________________________ __________________ vastuuhenkilö
Koulun henkilöstö,
3.-4. luokka
Vuosittain
Käytän pyöräilykypärää.
. Kypäräpakko koulussa.

"Minä pyöräilijänä"

huoltajat

Tunnen jalankulkijaa ja pyöräilijää
koskevat liikennemerkit.

•

Hyödynnetään
Liikenneturvan materiaalia.

Hallitsen pyOrälla ajamisen.

•

Varmennetaan pyörällä
ajotaito.

Osaan pitää pyöräni kunnossa.

Osaan liikkua turvallisesti pimeässä.
Lilkun turvallisesti
koululaiskuljetuksissa.

•
•

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
h uoltajat

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat

Opetellaan pyörän kuntoa
koskevat oleelliset asiat.
Tutustutaan jalankulkijan ja
pyörän heijastimiin ja
valaisimiin.

Pelisäännöt
Odotan autoa rauhallisesti.
Nousen autoon ryntäilemättä,
istuudun ja kiinnitän
tu rvavyön.
• Matkalla käyttäydyn
asiallisesti ja otan muut
kuljetettavat huomioon.
• Poistun autosta
viivyttelemättä mutta
ryntäilemättä ja jos joudun
ylittämään tien, odotan,
kunnes kuljetusauto on

•
•

_____________________ _________________________________
* lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

Toteu tunu t*
_____________

jatkanut_matkaansa.

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat, koululaiskuljettajat

__________________

______________________ _____________
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Aikataulu

Vastuutaho/
____________________ _______________________________ ____________________________ _________________ vastuuhenkilö
Poliisi, koulun
Vuosittain
5.-6. luokka
Kertaan jalankulkijaa ja pyöräilijää
• Poliisin vierailu
Kohderyhmä

"Minä liikenteessä"

Tavoite

koskevat liikennesäännöt.
Näen ja näyn pimeässä.

Toimenpiteet

•

Liikenneturvan materiaalin
hyödyntäminen.

•
•

Poliisin vierailu
Liikenneturvan materiaalin
hyödyntäminen.

Vuosittain

Poliisi, koulun
henkilöstö, huoltajat

•

Tutustutaan talven
vaatimuksiin.

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat

Varon liukkaalla.

Liikun turvallisesti
koululaiskuljetuksissa.

•

Osaan käyttää ja käyttäytyä
turvallisesti julkisissa
_____________________ kulkuneuvoissa.

7. luokka
"Minä ja muut
liikenteessä"

Kertaan aikaisemmin opittua ja
syvennän sääntöjen noudattamista
uusissa ympyröissä.
Osaan ottaa toiset huomioon.

*

lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

•

Koulun henkilöstö,
huoltajat, koululaiskuljettajat

turvavyön.
Matkalla käyttäydyn

asiallisesti ja otan muut
kuljetettavat huomioon.
Poistun autosta
viivyttelemättä mutta
ryntäiemättä ja jos joudun
ylittämään tien, odotan,
kunnes kuljetusauto on
jatkanut matkaansa.
Hyvat kaytostavat

Vuosittain

Yhteistyö:

_____________________________ __________________ liikennelaitokset
Koulun henkilöstö,
Vuosittain/syksy
Liikkumisen pelisäännöt.
huoltajat, koululais kuljettajat, koulu terveydenhoitajat, eri

•
•

____________

henkilöstö, huoltajat

Vuosittain
Pelisäännöt:
• Odotan autoa rauhallisesti.
• Nousen autoon ryntäilemättä,
istuudun ja kiinnitän

•

Toteu tunut*

Hyvät valinnat —viikko

alojen asiantuntijat

_____________
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Kohderyhmä

Tavoite

Aikataulu

Vastuutaho!
____________________ ________________________________ ____________________________ _________________ vastuuhenkilö
Koulun henkilöstö,
Liikun liikenteessä turvallisesti
Vuosittain
8. luokka
• Hyvät valinnat —viikko.
huoltajat,
poliisi,
"Minä ja muut
moottoriajoneuvolla.
• Tiedostaa vastuun
autokoulut
liikenteessä"
kuljettajana ja matkustajana.
• Opetellaan pelisäännöt
liikenteessä.
• Poliisin vierailu
Olen paihteeton.

Opiskelen fysiikan ja biologian
lainalaisuuksia.
9. luokka
"Minä ja muut
liikenteessä"

Toimin yhteispelillä
liikenteessä

Toimenpiteet

•
•

Hyvät valinnat —viikko
Poliisin vierailu

•

Tutustutaan reaktioaikaan,
kiihtyvyyteen, pysähtymis matkaan jne

•
•

Asennekasvatus

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat, kouluterveydenhoitajat, poliisi,
autokoulut

Vuosittain

Opettajat

Vuosittain

Koulun henkilöstö,
huoltajat, koululais kuljettajat, eri alojen
asiantuntijat

Hyvät valinnat —viikko

Koulun henkilöstö,
huoltajat,
kouluToimintaperiaatteet eri
terveyden
hoitajat,
tilanteissa
_______________________ ____________________________________ ________________________________ ____________________ järjestöt
Toimin vastuullisesti

onnettomuustilanteessa

Toisen asteen koulutus
Lukio
"Minä vastuullisena
Kertaan ja syvennän aikaisemmin
liikenteessä"
opittua entistä laajemmissa

ympyröissä.

•
•

Ensiaputaidot

Vuosittain

Noudatan liikennesääntöjä

kuijettajana"

Otan huomioon muut tiellä liikkujat.
En provosoidu muiden yllytyksestä.
En yliarvioi ajotaitojani.

"Minä vastuullisena
matkustajana"

Noudatan liikennesääntöjä.
En yllytä kaveria ajamaan

vaarallisesti.

______________

____________________________ _________________ _____________________ ____________

Oppiaineet: Psykologia
(asennekasvatus), fysiikka
(luonnon lainalaisuus),

Vuosittain

Opettajat, kouluterveydenhoitaja,
asiantuntijat
Autokoulut, opettajat,

terveystieto (päihteet).

"Minä vastuullisena

Toteutunut*
____________

•
•
•
•

Ajokortin suoritus
Valistus
Keskustelut
Media ohjaajana

Vuosittain

•
•
•

Valistus
Keskustelut
Media ohjaajana

Vuosittain

huoltajat, kaverit

Opettajat, huoltajat,
kaverit
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Toimenpiteet

Aikataulu

____________________ _______________________________

Kohderyhmä

Tavoite

____________________________

_________________

Koulun henkilöstö,
huoltajat,
koulukuljetusten
hoitajat

•

Vuosittain

Mandollistan mallioppimisen.
Päivitän omaa liikennetietouttani
Käyttäydyn esimerkillisesti

Huolehdin omalta osaltani tiedon
kulkemisesta eri yhteistyötahojen
välillä.

*

liikenneturvallisuustyöhön

•

Oman esimerkillisen
toiminnan tiedostaminen ja
toimiminen sen mukaisesti.

•

Järjestettyihin koulutus- ja

liikenteessä,
Seuraan ja havainnoin ympäröivää
yhteisöä liikenneympäristön ja
liikkumisen näkökannalta.

lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

Sitoutuminen kunnan

luentotilaisuuksnn

osallistuminen (mm.
Liikenneturvan tilaisuudet).

•

Rakentavan yhteistyön
ylläpitäminen eri
yhteistyötahojen kesken.

Toteutunut*

Vastuutaho/
vastu henkilö
Koulun henkilöstö,
huoltajat, koululaiskuijettajat, eri alojen
asiantuntijat

____________
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

Työryhmät

Neuvola: Anne Riikonen, Aira Silvennoinen, Alla Turunen
Kriisityötyhmä: vastuuhenkilö Hannele Kähkönen, Hannele Komu. Jarmo Manninen, Tarja Pesonen-Sivonen

Neuvola, päivähoito, esikoulu la kouluterveydenhuolto
Kohderyhmä

Tavoite

Toimenpiteet

___________________ ______________________________ __________________________
Aitiys -ja
Liikenneturvallisuuden huomioiminen Opastus neuvolakäyntien
lastenneuvolan
yhteydessä:
raskausaikana ja lapsen kanssa
asiakkaat
liikkuessa.
• Turvavyön käyttö:
•
•

Turvavälineiden käytön ja

liikenneturvallisuuden lisääminen,

Päivähoito

Parkkipaikka turvallisemmaksi

Huomio liikennekäyttaytymiseen

•
•

Turvallinen liikkuminen/ajokyky
Turvallinen koulumatka

* lisätään merkintä, kun toimenpide on
toteutettu

Vanhemman mallina
olemisen korostaminen

•

Tehdään toinen parkkialue:
henkilökunnalle oma alue.
Lasten jättäminen
suunnitellaan turvalliseksi
tapahtuvaksi.
Tiedotetaan turvallisuuteen

•

Kouluterveydenhuolto

Turvakaukaloiden vuokraus

Liikenneturvallisuusmateriaalin jakaminen.

_______________________
•
•
•
•

Toteutunut*
____________

vanhemmat ja lapset.
Heijastimen käyttö.
Turvaistuimen paikka ja
asen n us.

•

•

Vastuutaho/
_________________ vastuuhenkilö
Terveydenhoitaja
Jatkuvasti

Aikataulu

liittyvistä_asioista.
Päihdevalistus.
Nuorison terveystodistus.

Ohjaus kypärän käytöstä.
Terveyshaastattelut.

Jatkuvasti
Jatkuvasti

ThIM LL

4V. neuvola +
aitiyspakkaus

Yhteistyössä teknisen
toimen kanssa.

Paivahoitohenkilökunta
____________________ ________________________ ______________
Jatkuvasti
Kouluterveydenhoitaja
Jatkuvasti
Kouluterveydenhoitaja /

Jatkuvasti
Jatkuvasti

Lääkäri
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Ai kuisväestö
Kohderyhmä

Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu

____________________ _______________________________ ____________________________ _________________

Kaikki työikäiset

Alkoholi- ja lääkehaittojen
tunnistaminen.

•
•
•

Tiedottaminen
Mini -interventio

Jatkuvasti

Vastu utaho/
vastuuhenkilö

Toteutunut*
_____________

Työterveyshuolto,

terveydenhuolto,
paihdetyontekijat

Hoitoonohjaus

Terveydenh uolto

yhdessä asiakkaan ja
yrittäjän kanssa, poliisi

Työkseen liikkuvat

Ajotaidon ylläpito/arviointi.

•
•

Ajokyvyn arviointi
Ajokoulut/ajotaidon pälvitys

Jatkuvasti

Hyvästä terveydestä huolehtiminen.

•
•

Ei ajeta/liikuta väsyneenä.
Huolehditaan omasta
fyysisestä kunnosta,
Säännölliset

Jatkuvasti

•
Turvallisen liikennekäyttäytymisen
omaksuminen.

•

Yleinen asennemuokkaus,

•

Keliolojen ennakointi ja
liikkuminen keliolosuhteiden

Keliolojen seuraaminen.

•
Onnettomuuksien
uhrit

Mandollisuus henkisen tuen
järjestämiseen traumakriisin jälkeen.

_______________________ _____________________________________

Yhteistyö (mm.

Työkyvyn ylläpitäminen.

työterveyshuolto ja
työnantajat)
_________________________________
* lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

kampanjat,
huomionosoitukset

mukaisesti.

Ajotaidon ylläpito/arviointi.
_____________________ _________________________________

terveystarkastukset

•
•
•
•
•
•

Ajoneuvon hallintataitojen
opettelu_ja_ylläpito
Toimiva moniammatillinen
kriisityöryhmä.

ja ryhmän koulutus.
Yksilökohtainen kriisityö,
kuntouttava_näkökulma.
Tyky- ja tyhy -toiminta.

Aikuinen itse,
terveydenhuolto,
tyoterveyshuolto

Jatkuvasti

Liikenneturva, poliisi,
kuntatoimijat, yritykset
itsevastuu

Jatkuvasti

Tiedotusvälineet ja
tiedotteet

Jatkuvasti

Itse, katsastustoimijat.
yrittajat

__________________ ______________________ _____________
Kriisityöryhmä
Jatkuvasti

Psykologit

Riskien arviointi.

____________________ ________________________ _______________
Jatkuvasti
Työterveyshuolto,
liikuntatoimi

Työpaikkaselvitykset.

__________________ ______________________ _____________
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Vanhusväestö
Kohderyhmä

Vastuutaho!
____________________ _______________________________ _____________________________ _________________ vastuuhenkilä
Vanhustyönjohtaja
Henkilöstö, sosiaaliLiikenneturvallisuuden parantaminen Ensiapukoulutus, turvavälineiden
Säannöllisesti
ja terveystoimi
toiminnoissa.
käyttö.
Tavoite

Toimenpiteet

Onnettomuuksien seurausten
mandollisimman hyvä hoito ja

Tehokas tutkimus -ja
hoitokäytäntö, tehokas hoito ja

kuntoutus.

kuntoutus.

Ajan tasalla pysyminen.

Työntekijöiden oman liikkumisen
kannustaminen, asiakkaiden

Aikataulu

Säännöllisesti

Säännöllisesti

Toteutunut*
____________

Vanhustyönjohtaja,
työterveyshoitaja, hoitoja kuntoutuslaitokset
esimiehet, Ilikuntatoimi

Esimiehet, yhteistyössä
Lilkenneturva

liikuttaminen.
Turvalaitteiden käytön
_____________________ _________________________________ muistuttaminen.
* lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

__________________ ______________________ ____________
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tuutaho!
;tuuhenkilö
:untatoimi,
eistyössä
enneturva, järjestöt
itoutus, sot.
/eydenhuollon
ritekijät, yhteistyössä
:enneturva.
ikuntoutus,
toutus, kotihoidon
ikilöstö
/eyden edistämisen

net, tekninen toimi
rusturva,
tohenkilöstö,
itoutus,
ikuntouttaja
veyden huolto,
Ltäjät, liikenneturva,
iisi, yritykset

To teu tunut*

____________
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Vastuutaho/
____________________ _______________________________ ______________________________ _________________ vastuuhenkilö
Kotipalvelun
Säännöllisesti
Perusturva, kotihoidon
Liikennekäyttäytymiseen
Koulutusta lääkkeistä ja niiden
esimies, yhteistyössä
henkilöstö
haittavaikutuksista.
vaikuttaminen.
Kohderyhmä

Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu

Toteutu n u t*
____________

Lilkenneturva, poliisi.

Ajo-opetusta henkilöstölle.
Turvavälineiden käyttöopetusta.

Autojen huollot ajoissa.
Hankkeet,
Asiakkaiden liikkumisen ja
omatoimisuuden lisääminen.

Tietoa asiakkaiden ohjauksesta.

Koulutusta omatoimisuuden ja
toimintakyvyn ylläpitämisestä,
kuntouttavan hoitotyön
___________________ ______________________________ menetelmien käyttö
* lisätään merkintä, kun toimenpide on
toteutettu

Säännöllisesti

kotikuntouttaja,
kuntoutus, perusturva.

_________________ ____________________ ___________
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Vammaispalvelut
Kohderyhmä

Tavoite

Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuutaho!

____________________ ______________________________ _______________________________ _________________
vastu henkilö
jatkuva
tekninen toimi
Liikkumis -ja
Turvallinen ja esteetön
Kevyen liikenteen väylien

toimimisesteiset
henkilöt

liikkuminen.
Palveluliikenteen toimivuus

kunnossapito
•Kuopat pois asuinpaikan ja
tyopaikan piha-alueilta.
• Puuttuvat suojatiemerkinnat

Toteu tu n ut*
____________

2008-2009

Toimintakeskuksen lahistölle
tärkeimmille kulkuväylille.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa'
päättäjät, vammaisjärjestöjen
edustajat, tekninen toimi ym.

_____________________ _______________________________

Vammaispalvelun
henkilökunta

Liikenneturvallisuuden
huomioiminen.

______________________ _________________________________
*

lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu

jatkuva

Vammaispalveluista
vastaava sosiaalityon tekija, vanhustenhuolto,

________________________________ __________________ terveydenhuolto

jatkuva
Opastus liikenteessä liikkumiseen,
heijastimien käyttöön,
heijastinliivien käyttö, apuvälineiden
käyttö ja käytön opastus.

henkilökunta
yhteistyössä

Liikenteessä liikkumisen

Vammaispalveluista

____________

Liikenneturva.

teemapäivä yhdessä poliisin

2009

kanssa.

___________________ sosiaalityöntekijä, poliisi

vastaava
_____________
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