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TIIVISTELMÄ  

Lieksan  liikenneturvallisuussuunnitelma  koostuu  liikenneympäristön  paran
-tamissuunnitelmasta  sekä  liikenneturvallisuustyöri kehittämissuunnitelmas

-ta.  Liikenneympäristön parantamissuunnitelman  tavoitteena oli selvittää 
liikenneturvallisuuden  ongelmakohteet  Lieksan kaupungin alueella, suunni-
tella  parantamistoimenpiteet  ja  laatia toimenpiteiden  toteuttamisohjelma. 
Liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelman  tavoitteena oli suunnitella 
kaupungin  liikenneturvallisuustyötä  sekä lisätä kaupungin henkilökunnan  ja 

 päätöksentekijöiden  liikenneturvallisuustietämystä.  

Lieksan kaupungin alueen  liikenneturvallisuusongelmia  kartoitettiin kaupun-
gin asukkaille  ja  koululaisille  suunnatuilla liikenneturvallisuuskyselyillä  sekä 

 sidosryhmähaastatteluilla.  Lisäksi analysoitiin  ja  käytiin läpi kaupungin alu-
eella vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnettomuudet sekä kaupungille  ja 

 tiepiirille  tulleet  liikenneturvallisuusaloitteet, Työmatkaliikenteeseen  liittyviä 
ongelmia  ja  työpaikkojen  liikenneturvallisuustyön  nykytilaa kartoitettiin  vie-
railemalla  yhdessä kaupungin suurimmista yrityksistä. 

Lieksassa tapahtui vuosina  1998-2007  yhteensä  482  onnettomuutta, joista 
 150  johti henkilövahinkoon. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 

 140  johti loukkaantumiseen  ja  10  kuolemaan. Onnettomuuksissa loukkaan-
tui yhteensä  175  henkilöä  ja  kuoli  10  henkilöä.  Alkoholionnettomuuksien 

 osuus oli kaikista onnettomuuksista  16  %  (79  kpl).  Maanteillä tapahtuneet 
onnettomuudet  painottuivat  selkeästi  kantatielle  73.  Katuverkolla  onnetto-
muuksia tapahtui selvästi eniten  Pielisentiellä. 

Liikenneturvallisuuskyselyyn  vastanneista asukkaista yli  70  %  piti Lieksan 
 liikenneturvallisuustilannetta  tällä hetkellä hyvänä  tai  tyydyttävänä. Viimei-

sen kolmen vuoden aikana koettiin  liikenneturvallisuustilanteen  pysyneen 
ennallaan  tai  hieman heikentyneen. Lieksan suurimpina  liikenneturvalli-
suusongelmina  pidettiin teiden  ja  katujen heikkoa kuntoa, teiden  ja  katujen 
heikkoa valaistusta, kasvillisuutta,  lumivalleja  ja  muita  näköesteitä  sekä au-
toilijoiden piittaamattomuutta  liikennesäännöistä. Ongelmallisimpia liiken-
neympäristön  kohteita olivat kyselyjen mukaan  Pielisentie,  Koski -Jaakon 
katu,  kantatien  73  alikulkutunneli Pokrontien  ja  Rauhalantien  kohdalla sekä 

 Koski-Jaakon kadun  ja  Koulukadun  liittymä. 

Koululaisille tehdyn kyselyn pohjalta selvitettiin myös koululaisten  turvaväli-
neiden  käyttöä  ja  koulumatkoihin  liittyviä ongelmia.  Turvavälineiden  käytön 
todettiin vähenevän voimakkaasti  alakoulusta yläkouluun  siirryttäessä.  Kou-
lumatkojen liikenneturvallisuusongelmien  ohella nousivat esille myös koulu- 
kuljetuksiin liittyvät ongelmat,  esim.  liian pitkät kuljetusmatkat.  

Esteettömyyteen  liittyviä ongelmia kartoitettiin kyselyjen ohella myös  iäkkäil
-le  suunnatuilla vaaranpaikkakartoituksilla  sekä  esteettömyyskierroksella. 

 Suurimmaksi ongelmaksi nousi julkisten tilojen  saavutettavuus  mm.  puuttu -
vista  luiskista  johtuen. Myös  jalkakäytävien  puutteellinen  talvikunnossapito, 

 liian korkeat  reunakivet  ja  jalkakäytävien korkeuserot  koettiin  ongelmiksi.  

Lieksan kaupunkiin määritettiin työn aikana  liikenneturvallisuustavoitteet 
 esiin nousseet ongelmat  ja  paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Toimen-

piteet suunniteltiin vastaamaan asetettuja tavoitteita. Suunnittelun  painopis-
teinä  olivat Lieksan keskusta  ja sen  lähialueet lähiliikkumisympäristöineen, 



koulujen ympäristöt taajamissa  ja haja-asutusalueella, keskeiset kyläalueet 
sekä kantatien  73  ja  seututeiden liikenneturvallisuusongelmakohteet. 

Liikenneympäristön  parantamiseksi tehtiin esitykset  53  toimenpiteestä.  Esi-
tykset sisältävät sekä rakenteellisia että liikenteenohjauksen toimenpiteitä. 
Rakenteelliset toimenpiteet käsittävät Pielisentien parantamisen ohella  mm. 

 liittymien parantamisia,  kevyen liikenteen väylien rakentamista  ja  järjestely-
jä, hidastetöyssyjä sekä  tie-  ja  katujärjestelyjä. Liikenteenohjauksen  toimen-
piteinä esitetään  mm.  nopeusrajoitusmuutoksia,  keskusta-alueen väistämis-
velvollisuusjärjestelyjä sekä opastuksen parantamista. Lisäksi  on  esitetty 
esteettömyyteen liittyviä toimenpiteitä. Pielisentien yleissuunnittelu käynnis-
tettiin  jo  suunnitteluprosessin  aikana. 

Liikenneturvallisuustyön  organisointia varten Lieksan kaupunkiin perustettiin 
liikenneturvallisuustyöryhmä, joka kokoontui työn aikana kaksi kertaa ideoi- 
maan  ja  suunnittelemaan hallintokuntien toimintasuunnitelmia. Hallintokun-
tien suunnittelemat toimenpiteet lähivuosien liikenneturvallisuustyössä koot - 
tim  toimenpidetaulukoihin kirjaamalla  niihin kunkin hallintokunnan kohde-
ryhmät, niille suunnitellut toimenpiteet, vastuuhenkilöt  tai  —tahot sekä toteut-
tamisajankohdat. 

Toteuttamisohjelmaan  sisältyvien toimenpiteiden kustannukset ovat noin  5,2 
 milj.  €.  Yksin  Savo-Karjalan tiepiirin vastuulla olevien toimenpiteiden kus-

tannukset ovat yhteensä noin  1,3  milj.  €  (noin  24  % kokonaiskustannuksis
-ta) ja  yksin kaupungin vastuulla olevien toimenpiteiden yhteensä noin  0,8 

 milj.  €  (noin  15  %).  Tiepiirin  ja  kaupungin yhteisesti vastaamien toimenpitei-
den kustannukset ovat yhteensä noin  3,1  milj.  €  (noin  60  %)  sekä kaupungin 

 ja  yksityisen yhteisesti  tai  Ratahallintokeskuksen vastaamien  toimenpiteiden 
kustannukset noin  35 000  €  (noin  0,7  %).  Kustannuksista puuttuvat Pielisen- 
tien parantamisen kustannukset. Esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vä-
hentävän noin  0,350  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa 

 (Tarva  4.9).  Maanteiden toimenpiteiden myötä saatavaksi yhteiskuntatalou-
delliseksi onnettomuuskustannusten säästöksi arvioidaan noin  165 000  € 

 vuodessa. Tämän lisäksi katuverkolle tehtävistä toimenpiteistä saadaan 
merkittäviä kustannussäästöjä. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  toteuttamisella  on  myös paljon muita välit-
tömiä  ja  välillisiä vaikutuksia, joille tulee antaa riittävä painoarvo toimenpitei-
tä toteutettaessa. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman vaikutukset 
realisoituvat pitkällä aikajänteellä liikenneasenteiden muutoksena  ja  edel-
leen onnettomuusvähenemänä, onnettomuusriskin pienenemisenä sekä 
kaupungille kohdistuvien kustannusten vähenemisenä. Liikenneturvallisuu-
den parantaminen lisää kaupunkilaisten viihtyvyyttä liikenne-  ja  asuinympä-
ristössään.  Liikenneturvallisuuden korostaminen kaupungin toiminnassa 
sekä päättäjien sitoutuminen liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttami-
seen lisäävät arvostusta  ja  kaupungin imagoa asukkaiden keskuudessa. 

Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehok-
kaasti  vain,  mikäli kaupungissa  on  työn lähtökohtana yhteinen tahtotila lii-
kenneturvallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää  on 

 päättäjien sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen  ja  toteutumisen seu-
rantaan. Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista seurataan kaupun-
gin liikenneturvallisuustyöryhmässä, joka kokoontuu  1-2  kertaa vuodessa. 
Ryhmään kuuluvat kaupungin edustajien lisäksi Tiehallinnon, Liikenneturvan 

 ja  poliisin edustajat. 



ALKUSANAT 

Liikenneturvailisuussuunniteima  on  laadittu Lieksan kaupungin  ja  Savo- 
Karjalan  tiepilrin  yhteistyönä. Suunnitelma sisältää  liikenneympäristön  pa

-rantamissuunnitelman  ja  liikenneturvallisuustyön toimintasuunniteiman. 
 Suunnitelman laatimista  ohjanneeseen ohjausryhmään  kuuluivat seuraavat 

henkilöt: 

Esko Toivanen  Tiehallinto  Savo-Karjalan  tiepiiri 
Ensio Kuiju Tiehailinto  Savo-Karjalan  tiepiiri  
Heikki  Rautiainen Lieksan kaupunki 
Sauli Hyttinen Lieksan kaupunki 
Jari Saimi Lieksan kaupunki 
Eija Heikkinen Lieksan kaupunki 
Soili  Rotko  Lieksan kaupunki 
Arto Turpeinen Lieksan kaupunki 
Anni Pesonen Lieksan kaupunki 
Seppo  Kasslin Liikenneopetus  
Juha Oksanen  A-Katsastus 
Marja  Siintomaa Liikenneturva  
Sonja  Tynkkynen  itä-Suomen lääninhallitus 
Pentti Nurminen Lieksan poliisi 

Suunnitelman  iaatimisen  aikana perustettiin lisäksi suurelta osin  ohjausryh
-män  kokoonpanoa noudattava kaupungin  liikenneturvailisuustyöryhmä.  

Suunnitelman  on  laatinut  Tiehallinnon  Savo-Karjalan  tiepilrin  ja  Lieksan 
kaupungin toimeksiannosta  Sito-Kuoplo  Oy, jossa työstä  on  vastannut  pro

-jektipäällikkönä  Dl Petri  Launonen.  Työhön ovat osallistuneet lisäksi  Di  Noo-
ra  Airaksinen, ins.AMK  Laura  Pöllänen  ja  Dl Marko  Tikkanen. 

Kuopiossa kesäkuussa  2009  

Tiehallinto 
 Savo-Karjalan  tiepiiri 
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I  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Suunnittelualue  

Lieksan kaupunki sijaitsee Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen läänissä.  Liek
-saan pääsee luoteesta Nurmeksen suunnasta  ja  etelästä Joensuun suun-

nasta  kantatietä  73.  Lieksasta  on  matkaa Joensuuhun  93 km  ja Nurmekseen 
 58 km.  Lieksan läpi kulkee Joensuu  -  Nurmes- rautatie, jolla  on  sekä henki-

lö- että  tavaraliikennettä.  Lähimmälle lentoasemalle Joensuuhun  on  matkaa 
 101 km.  Lieksa sijaitsee Pielisen rannalla  (Kuva  1).  

Lieksan kaupungin  pinta-ala  on 4068  km2 ,  josta  vesistöä  on 648  km2  
(n. 16  %).  Lieksan kaupungissa asui vuoden  2007  lopussa  13 200  henkilöä. 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasmäärä laskee vuoteen  2025 

 mennessä noin  3000  henkilöllä. Kaksi kolmannesta kaupunkilaisista asuu 
nykyisin Lieksan  keskustaajamassa.  Muita merkittäviä taajamia ovat  Panka- 
kosken tehdastaajama keskustaajaman  itäpuolella sekä  Kolin  kylä  ja matkal-
lualue  Pielisen länsirannalla. Pielinen erottaa  Kolin  kylän muusta kaupungin 
alueesta  vaikeuttaen  mm.  jokapäiväisiä  asiointiyhteyksiä  (Kuva  1).  

Lieksan  keskustaajaman, Pankakosken  ja Kolin  lisäksi kaupungin muita asu
-tustaajamia  ovat  Hattusaari, Hattuvaara, Höntönvaara,  Hörhö, Jaakonvaara, Ja - 

mali,  Jongunjoki, Kitsinvaara, Kontiovaara, Kuorajärvi, Kylänlahti, Lamminkylä, 
Lapalie, Louhivaara, Mätäsvaara, Märäjälahti,  Nurmijärvi,  Ohtavaara, Pankajärvi, 
Puso, Romppala, Ruunaa,  Saarivaara,  Savijärvi, Siikavaara, Sikovaara, Sokojärvi, 
Sokovaara,  Uusikylä,  Varpanen, Vieki, Viensuu, Vuonisjärvi, Vuonislahti, Kelvä  ja 
Egyptinkorpi.  Lieksan  naapurikuntia  ovat Nurmes,  Eno,  llomantsi, Juuka,  Kon-
tiolahti  ja  Kuhmo. 

Lieksan kaupungin läpi luode-etelä -suunnassa kulkeva  kantatie  73  (Joen-
suu-Lieksa-Nurmes)  on  seudullisesti  tärkeä pääväylä. Muita  seudullisesti 

 tärkeitä  tieyhteyksiä  ovat  seututiet  Lieksan  keskustaajamasta llomantsiin (mt 
 522)  ja  Kuhmoon  (mt  524)  sekä  seututie  504  Outokummusta  Kolille.  Pielisen 

poikki  on  kesäisin  autolauttaliikennettä  Kolin  satamasta Lieksan keskustaan 
 ja  talvisin  Tiehallinnon  ylläpitämä jäätie  Loma -Kolilta Vuonislahteen.  

Lieksan kaupungin alueella sijaitsee kaksi epävirallista  rajanylityspaikkaa 
(Kivivaara  ja  man).  

Kaupungissa  on  yhdeksän  perusopetusta  antavaa koulua, joista seitsemän 
 on  alakouluja,  yksi  yläkoulu  ja  yksi toimii sekä ala- että  yläkouluna.  Kaupun-

gissa  on  myös lukio, jossa opiskelijoita  on  noin  230  (lukuvuonna  2006-2007). 
 Lukuvuonna  2007-2008  alakouluissa  oppilaita oli noin  684  ja yläkouluissa 

 noin  445.  Oppilasmäärien  ennustetaan vähenevän siten, että lukuvuonna 
 2012-2013  oppilaita olisi  alakouluissa  noin  480  ja yläkouluissa  noin  320. 

 Lieksassa toimii myös Pohjois-Karjalan  Ammattikorkeakoulu,  P-K:n Aikuis- ja 
Ammattiopisto  sekä Lieksan Kristillinen opisto.  
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1.2 Elinkeinorakenne  ja työssäkäynti  

Lieksan kaupungin alueella  on  työpaikkoja noin  4 400 kpl.  Selvästi suurin 
 osa  työpaikoista  on  yhteiskunnallisissa palveluissa  ja  teollisuudessa  (Kuva 
 2).  Suurin  työllistäjä  Lieksan kaupunki työllistää noin  870  henkilöä. 

Yli  90 %  Lieksassa  asuvasta  työvoimasta kävi vuonna  2005  töissä omassa 
 asuinkaupungissaan  Lieksassa. Muutoin Lieksassa asuvat kävivät töissä 

eniten Joensuussa  (68  Lieksassa asuvaa)  ja  Nurmeksessa  (61 kpl).  Muista 
kunnista Lieksassa kävivät töissä eniten Joensuussa asuvat,  130  työntekijää 

 ja  Nurmeksessa asuvat,  76  työntekijää. 

Työpaikat  päätoimialoittain  Lieksassa 

Yhteiskunnalliset  ja  henkilökohtaiset palvelut 

Teollisuus 

Kauppa. majoitus-ja  rav.toiminta 

 Maa-  ja  metsätalous 

Rahoitus-, vakuutus-,  ym  toiminta 

Kuljetus. varastointi  ja  tietoliikenne 

Rakentaminen 

Toimiala tuntematon 

Sähkö-, kaasu-ja  vesihuolto 

Kaivostoiminta  ja  louhinta  

 

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500  

Lande:  Tilastokeskus.  tyossäkäynttilto  2006 	
Työpaikkojen lukumäärä  

Kuva  2. 	Lieksan elinkeinorakenne vuonna  2006. 

1.3  Maan käyttö  ja  kaavoitus  

1.3.1 Maankäyttö  

Ympärivuotinen asutus keskittyy suurelta osin Lieksan  keskustaajamaan 
 sekä  Pankakoskelle.  Lisäksi  haja -asutusalueella  on  lukuisia kyliä, joista  mer-

kittävimmiksi  voidaan katsoa  Koli, Ruunaa, Vuonislahti, Vuonisjärvi, Vieki ja 
 Nurmijärvi. Palvelut keskittyvät Lieksan  keskustaajamaan.  Vapaa-ajan asu-

tus keskittyy suurelta osin  Kolin  alueelle  ja  Pielisen rannoille.  Kolin  alueen 
ohella  on  myös  Ruunaan  alue merkittävä  matkailukeskittymä.  Tulevaisuu-
dessa asutuksen  ja  palveluiden arvioidaan keskittyvän edelleen Lieksan 

 keskustaajamaan.  Lisäksi erityisesti  Kolin  alueen odotetaan myös kehittyvän 
edelleen merkittävänä  matkailukeskittymänä.  

Lieksan  keskustaajaman  alueella  on  useita maankäytön  kehittämishankkei - 
ta,  joiden suunnittelu tulee sovittaa yhteen  liikennesuunnittelun  kanssa. Vi- 
reillä  on mm.  paloaseman siirto pois  Koski-Jaakonkadulta  (uutta paikkaa ei  
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ole vielä valittu) sekä Lamminkylän uusi vanhusten palvelutalo. Lisäksi  Kelan 
 toimipiste  on  juuri siirtynyt Rauhalaan, mikä  on  lisännyt alueen liikennemää

-nä.  Toimintojen sijoittelussa  on  tärkeää ottaa jatkossa entistäkin enemmän 
huomioon maankäytön  ja  liikenteen suunnittelun  yhteensovittaminen  
(mm.  liikkumistarpeiden  ja turhan  liikkumisen minimointi, liikenneturvallisuus 
ym.).  Em.  kehittämishankkeet  on  otettu suunnittelussa huomioon.  

1.3.2  Kaavoitus 

Pohjois-Karjalan  maakuntakaava  

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan ensimmäinen vaihe  on  hyväksytty maa-
kuntavaltuustossa  2005  ja  vahvistettu ympäristöministeriössä  2007,  Maakun

-takaavan täydennys (toinen vaihe)  on  lisäksi parhaillaan käynnissä. 

Yleiskaavat  

Lieksan kaupungin alueella ovat voimassa seuraavat yleiskaavat: 

 Kolin  vaara-alueen osayleiskaava (vahvistettu  1987) 

Loma-Kolin  osayleiskaava  (vahvistettu  1992).  Kaavan uudistaminen 
 ja  laajentaminen  on  tarkoitus toteuttaa  2008-2009.  

-  Kolin  keskusta-alueen osayleiskaava (vahvistettu  1992).  Kaavan uu-
distaminen  ja  ajanmukaistaminen  on  tarpeen, jotta  Kolin  kylän säily-
misen  ja  kehittymisen kaavalliset edellytykset voidaan turvata. 

-  Nurmijärvi - Savijärvi —alueen osayleiskaava (vahvistettu  2001)  

- 	Pielisen rantaosayleiskaavan  1.  vaihe (Lieksa pohjoinen, hyväksytty  
2006)  

Lisäksi Pielisen rantaosayleiskaavan  2.  vaiheen laadinta  on  parhaillaan 
käynnissä. 

Asemakaavat  ja ranta -asemakaavat  

Koko  Lieksan keskustaajaman alue  on  eri aikoina vahvistettujen asemakaa-
vojen piirissä. Asemakaavoitetun alueen kokonaispinta-ala  on  noin  1 225 ha. 

 Keskustaajaman  asemakaavan osalta  on  vireillä pienehköjä tarkistuksia. 

Lieksan alueella  on  voimassa  41  kappaletta vuosina  1976-2007  vahvistettua 
 tai  hyväksyttyä  ranta-asemakaavaa.  Ranta-asemakaavojen  piirissä  on  aluei-

ta yhteensä noin  2 206 ha.  

Edellä mainittujen kaavojen vaikutukset liikennesuunnitteluun  on  tarkistettu 
 ja  otettu huomioon esitettävissä parantamistoimenpiteissä. 
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1.4  Nykyinen  tie-  ja  katuverkko  sekä liikenne 

 1.4.1 Tie-  ja  katuverkko 

Suunnittelualueella  on maanteitä  yhteensä  775 km,  joista kantatietä  67 km, 
seututeitä 124 km  ja yhdysteitä  584 km. Tiehallinnon  hoidossa  on  myös ke-
vyen liikenteen väyliä  18 km. Maantieverkon  lisäksi katu-  ja yksityistieverkko 

 muodostaa merkittävän osan kaupungin liikenneväylästöstä. Kaupungin hoi-
dossa  on  katuja  ja  kevyen liikenteen väyliä noin  125 km. Yksityistieverkon 

 pituus  on  ilman metsätalouden käytössä olevia teitä  749 km,  joista huolehtii 
 295 tienhoitokuntaa.  

Lieksan tieverkon kannalta tärkeimmät tiet ovat kantatie  73  sekä seututiet 
 504, 522,  ja  524. Kantatie 73 on  tärkeä tieyhteys Lieksasta luoteeseen  ja 

 etelään sekä valtatielle  6. Seututie 522 on  tärkeä tieyhteys llomantsiin  ja 
 rajalle. Seututie  524  muodostaa tärkeän tieyhteyden Kuhmoon. Seututie  504 

 muodostaa merkittävän yhteyden Kolilta vaitatielle  6  sekä Outokumpuun  ja 
valtatielle  17. 

Pielisentie  toimii keskustan pääkatuna. Muita tärkeitä katuja ovat  mm.  kes-
kustaan liikennettä pohjoisen suunnasta välittävä Kainuuntie  ja  etelän suun-
nasta välittävä Siltakatu sekä  Koski-Jaakon katu, jonka varrella sijaitsee 
useita kouluja. Siltakadulla sijaitseva Kaarisilta  on  kapea  ja  huonokuntoinen, 
minkä vuoksi sillaila ei sallita raskasta liikennettä.  

1.4.2  Liikennemäärät 

Kantatiellä  73 liikennemäärä on  suurimmillaan Lieksan keskustan kohdalla, 
noin  4450-3360 ajon./vrk  (raskaan liikenteen osuus  7-9 %). Vuonisjärven  ja 

 Rauhalan välillä kantatien  73 liikennemäärä on  noin  1620-1880 ajon./vrk 
 (raskaan liikenteen osuus  9-10 %). Vuonisjärven  eteläpuolella kantatien lii-

kennemäärä  on  noin  1470-1420 ajon./vrk  (raskaan liikenteen osuus  10-15 
%)  sekä Lieksan keskustan pohjoispuolella välillä Surpeenvaara-Nurmeksen 
kunnan  raja  noin  1330-1070 ajon./vrk  (raskaan liikenteen osuus  5-11%) 

 (Kuva  3).  

Lieksan  ja liomantsin  välisellä seututiellä  522 liikennemäärä on  suurimmil-
laan kantatien  73  ja Pankakosken  välillä noin  2290-2830  (raskaan liikenteen 
osuus  5-9 %). Lieksasta  Kuhmon suuntaan vievällä seututiellä  524  liikenne- 
määrä  on vilkkaimmillaan kantatien 73  ja Merilän  välillä noin  1330 ajon./vrk 

 (raskaan liikenteen osuus  7 %)  sekä Merilän  ja Pankajärven  välillä noin  900-
590 ajon./vrk  (raskaan liikenteen osuus  3 %).  Valtatieltä  6  Kolin  alueelle  vie- 
väliä seututiellä  504 on liikennemäärä  Lieksan alueella suurimmillaan noin 

 680 ajon./vrk  (raskaan liikenteen osuus  5 %).  Huomioon otettavaa  on,  että 
Lieksan tieverkostolla  on  paljon yhdysteitä, joiden liikennemäärät ovat hyvin 
pieniä  (20-1 00 ajon./vrk)  (Kuva  3). 
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Kuva  3. 	Lieksan maanteiden keskimääräiset vuoro kausihikennemäärät (KVL  
2007). 

1.4.3  Tievalaistus  

Lieksan maanteistä valaistuja  on  yhteensä  35,1 km.  Kantatiellä  73 on  valais-
tus Lieksan keskustan kohdalla välillä Lamminkylä-Surpeenvaara. Seututiel

-lä 522  valaistus  on  kantatieltä  73  Rauhalaan sekä Pankakosken  ja  Hatunky
-län  kohdalla. Seututiellä  524  valaistus  on  Pankajärven  ja  Nurmijärven kylien 

kohdalla. Lisäksi valaistusta  on  Viekissä, Kylänlandessa, Vuonisjärvellä,  
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Vuonislandessa  sekä Kohua, jossa  Kolin  kylän kohta sekä Ylä-Kolille vievä 
yhdystie  5040 on  valaistu  (Kuva  4).  

Suurin  osa  kaduista  on  valaistu. Paikoin valaistustehot koetaan kuitenkin 
puutteellisiksi.  

1.4.4  Kevyen liikenteen väylät 

Lieksassa  on  maanteiden varsilla olevia kevyen liikenteen väyliä  187  km:n 
matkalla. Kantatien  73  varrella  on  Lieksan keskustan kohdalla kevyen liiken-
teen väylä samalla välillä kuin tievalaistus (Lamminkylä-Surpeenvaara). Seu-
tutien  522  varrella  on  suurelta osin valaisematon kevyen liikenteen väylä 
kantatieltä  73 Pankakoskelle,  jossa kevyen liikenteen väyliä  on  myös yhdys-
teiden  15867  ja  15866  varsilla.  Kolin  alueella kevyen liikenteen väylä  on  Ko-
lm  kylän kohdalla sekä yhdystien  5040  alussa Jeron liittymään saakka  (Kuva 

 4).  

Katuverkolla  on  kevyen liikenteen väyliä kohtuullisen kattavasti lukuun otta-
matta Pielisentietä (kevyen liikenteen väylä puuttuu keskeisen keskustajak

-son  kohdalta). 
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Kuva  4. 	Lieksan maanteiden nykyinen tievalaistus  ja  nykyiset kevyen liikenteen 
väylät.  

1.4.5  Nopeusrajoitukset 

Kantatien  73  nopeusrajoitus  on  kesäaikana pääosin  100 km/h.  Lieksan kes-
kustan läheisyydessä nopeusrajoitus  on 80 km/h  ja  aivan ydinkeskustan 
kohdalla  60 km/h.  Jamalin koulun kohdalla sekä Viekissä yhdystien  5260 

 liittymässä  ja  Vornassa seututien  518  liittymäalueilla  on  kantatien  nopeusra-
joitus  80 km/h.  Keskustan lähialueilla seututeillä  522  ja  524  sekä yhdysteillä 

 15847  (Tiensuu),  15849  (Lamminkylä)  sekä  15880  (Surpeenvaara)  nopeus-
rajoitus  on 60 km/h.  Suurimmalla osalla tieverkkoa nopeusrajoitus  on 80 
km/h  lukuun ottamatta muutamia kylien kohtia, joissa nopeusrajoitus  on 50 
tai 60 km/h  (Kuva  5).  
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Lieksan keskustassa  ja asuinalueilla  on  toteutettu kattavasti aluenopeusra-
joituksia (pääosin  40 km/h).  Pienempiä nopeusrajoituksia ei ole juurikaan 
käytetty. 
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1.5  Aikaisemmat suunnitelmat 

Lieksan  liikenneturvallisuussuunnitelma  

Lieksan edellinen  liikenneturvallisuussuunnitelma  on  valmistunut vuonna 
 1996.  Suunnitelman pääpaino  on  silloin ollut  kantatien  kehittämisessä kes-

kustan kohdalla sekä liikenneonnettomuuksien ehkäisyssä liikenneympäris-
töä parantamalla. Suunnitelma ei sisältänyt  liikenneturvallisuustyön  toiminta- 
suunnitelmaa. Liikenneympäristöä koskevista toimenpide-ehdotuksista suuri 

 osa  on  toteutettu.  Osa  esityksistä ei ole enää  ajantasaisia.  

Lieksan alueelta  on  lisäksi laadittu maanteille useita yksittäisiä, pääosin pie-
niä  väyläkohtaisia  suunnitelmia.  Em.  suunnitelmista merkittävimpiä ovat  mm. 

 Kolin  kylän  ja  Loma-Kolin välisen  kevyen liikenteen väylän  tarveselvitys  
(vuodelta  2005)  sekä  kantatien  73  varareittisuunnitelma.  

Lieksan keskustan osalta  on  Pielisentien parantamistoimenpiteitä  suunniteltu 
ensimmäisen kerran  jo  1980-luvulla.  Pielisentien yleissuunnitelman  laatimi-
nen käynnistettiin suunnitelman laatimisen aikana (keväällä  2009).  
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2  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  

2.1  Liikenneonnettomuudet  

Onnettomuustarkastelu  perustuu poliisin tietoon  tulleisiin  onnettomuuksiin. 
 On  arvioitu, että poliisin tietoon tulee  vain  osa  kaikista liikenneonnettomuuk-

sista. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet  ja  yli puolet loukkaantumi-
seen johtavista onnettomuuksista tulevat poliisin tietoon, mutta pienistä 

 omaisuusvahinkoihin  johtaneista onnettomuuksista  vain  hyvin pieni  osa  pää-
tyy tilastoihin.  

Onnettomuustarkastelu  käsittää maanteillä, kaduilla  ja  yksityisteillä  vuosina 
 1998-2007  tapahtuneet onnettomuudet.  Onnettomuusaineisto  saatiin  Tiehal-

linnon onnettomuusrekisteristä.  Aineistossa oli maanteillä tapahtuneita on-
nettomuuksia yhteensä  285  kpl  ja  kaduilla tapahtuneita onnettomuuksia yh-
teensä  197  kpl.  Kaduilla tapahtuneet onnettomuudet  tarkistettiin  myös Liek-
san kaupungin  aineistoista. 

Onnettomuustarkastelussa  oletettiin, että kuljettajan  juopumus  vaikuttaa on-
nettomuuksiin liikenneympäristöä enemmän. Tähän oletukseen perustuen 
ne onnettomuudet, joissa kuljettaja oli  juopunut (alkoholionnettomuudet), 

 poistettiin aineistosta, jotta  liikenneympäristön  vaikutus onnettomuuksien 
tapahtumiseen saataisiin paremmin selville. Maanteillä tapahtuneista onnet-
tomuuksista kuljettaja oli  juopunut  45 (16  %)  onnettomuudessa. Niistä yh-
deksän oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia, joissa loukkaantui 
yhteensä  12  henkilöä. Kaduilla  ja  yksityisteillä  vastaavia onnettomuuksia 
tapahtui  34 (17  %),  joista seitsemän oli henkilövahinkoon johtaneita onnet-
tomuuksia (seitsemän loukkaantunutta). Suuri  osa  em.  onnettomuuksista oli 

 yksittäisonnettomuuksia,  joissa ajoneuvo suistui ulos tieltä. 

Vuosina  1998-2007  maanteillä, kaduilla  ja  yksityisteillä  tapahtui kaupungin 
alueella yhteensä  403  onnettomuutta (määrästä  on  poistettu  alkoholionnet-
tomuudet),  joista  134  oli henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Henki-
lövahinkoon johtaneista onnettomuuksista  124  johti loukkaantumiseen  ja  10 

 kuolemaan. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä  156  henkilöä  ja  kuoli 
 10  henkilöä.  

2.1.1  Maanteillä tapahtuneet  onnettom  uudet 

Lieksan asukaslukuun suhteutettuna maanteillä  tapahtuneissa  onnetto-
muuksissa loukkaantui keskimäärin  0,66  ja  kuoli keskimäärin  0,05  henkilöä 
vuodessa tuhatta asukasta kohti. (Lieksan asukasluku oli vuosina  1998-2007 

 keskimäärin  14637  asukasta). Vastaavat luvut vuonna  2005  olivat Pohjois- 
Karjalan alueella  1,46  ja  0,10  ja  Itä-Suomen läänin alueella  1,73  ja  0,08 

 (Lähde: Itä-Suomen läänin  liikenneturvallisuussuunnitelma  2007-2011).  Lu-
vuissa ovat mukana myös  alkoholionnettomuudet.  

Vuosina  1998-2007  tapahtui Lieksan maanteillä ilman alkoholi- 
onnettomuuksia yhteensä  240  poliisin tietoon tullutta onnettomuutta eli kes-
kimäärin noin  24  onnettomuutta/vuosi.  Onnettomuuksien määrä vaihteli vuo-
sittain välillä  17-32  (Kuva  6).  
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Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui  73  kpl  eli keskimäärin 
 7,3  onnettomuutta/vuosi  määrän vaihdellessa vuosittain välillä  2-13 

 onn./vuosi.  Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus kaikista 
onnettomuuksista oli noin  30  %,  loput noin  70  %  oli omaisuusvahinkoon joh-
taneita onnettomuuksia. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 
loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli  66  kpl,  joissa loukkaantui 
yhteensä  84  henkilöä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui seit-
semän eli keskimäärin  0,7  onn./vuosi.  Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 
seitsemän henkilöä. Aineistosta  on  poistettu alkoholionnettomuudet  (Kuva 

 6).  

Lieksan maanteillä vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnettomuudet  

Lukumaärä 	35 

30 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

nOm aisu  usva  hin koon  
johtaneet  14 18 18 19 26 15 15 13 16 13  

onnettom  uudet 

Loukkaantumiseen 
johtaneet  13 5 8 5 5 10 2 5 6 7  

onnettom  uudet 

•  Kuolemaan 
johtaneet  0 2 1 1 1 0 0 1 1 0  

onnettom  uudet  

Kuva  6. 	Lieksan maanteillä vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnettomuudet 
(aineistosta  on  poistettu alkoholionnettomuudet). 

Tiekohtaisesti  selvästi eniten kaikkia onnettomuuksia  ja  henkilövahinkoon 
johtaneita onnettomuuksia tapahtui kantatiellä  73.  Liikennemääriltään hiljai-
semmilla yhdysteillä  suurin  osa  onnettomuuksista  ja  henkilövahinkoon johta-
neista onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia (joissa ajoneuvo suistui 
ulos tieltä) sekä eläinonnettomuuksia  (Kuva  7).  
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Keskusta-alueen onnettomuudet  on  esitetty kuvassa  12.  
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Kuva  7.  

Kantatiellä  73  tapahtui yhteensä  90  onnettomuutta, joista loukkaantumiseen 
johtaneita onnettomuuksia oli  27 kpl  ja  kuolemaan johtaneita kolme. Seutu- 
teillä tapahtui yhteensä  37  onnettomuutta, joista loukkaantumiseen johtanei-
ta onnettomuuksia oli  14.  Seututeillä  tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta 
onnettomuutta.  Yhdysteillä  tapahtui yhteensä  70  onnettomuutta, joista louk-
kaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli  25 kpl  ja  kuolemaan johtaneita 
kaksi. Aineistosta  on  poistettu  alkoholionnettomuudet  (Taulukko  1). 
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Taulukko  1.  Lieksan maanteillä vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnettomuudet 
maanteiden toiminnallisen luokan mukaan  jaoteltuina  (aineistosta  on 

 poistettu  alkohollonnettomuudet).  

Toiminnallinen 
luokka 

______________ 

Omaisuusvahinkoon 
 johtaneet 

onnettomuudet 
____________________ 

Loukkaantumiseen 
johtaneet 

onnettomuudet 
__________________  

Kuolemaan 
johtaneet 

onnettomuu- 
det 

Yhteensä 

_________ 

Kantatiet  60 27 3 90  

Seututiet  37 14 2 53  

Yhdystiet  70 25 2 97  

Yhteensä  167 66 7 240  

Suurin  osa  tapahtuneista kaikista onnettomuuksista oli  yksittäisonnetto-
muuksia. Yksittäisonnettomuuksia  tapahtui yhteensä  72  kpl,  mikä oli  30  %  
kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisin  onnettomuusluokka  kaikista 
onnettomuuksista oli hirvionnettomuudet, joita tapahtui  63  kpl  (noin  26  %  
kaikista onnettomuuksista). Muissa  onnettomuusluokissa  tapahtui  1-23 on

-nettom  uutta  (Kuva  8  ja  Taulukko  2).  

Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista eniten tapahtui  yksittäis-  (21  
kpl), kohtaamis-  (10  kpl), jalankulkija-  (9  kpl)  ja  risteämisonnettomuuksia  (9  
kpl).  Muissa  onnettomuusluokissa  tapahtui  0-5  henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Suhteellisesti eniten henkilövahinkoon johtaneita onnetto-
muuksia tapahtui  jalankulkija-  ja  polkupyöräonnettomuuksissa.  Yhteensä 

 100  % jalankulkijaonnettomuuksista,  80  % polkupyöräonnettomuuksista,  57  
% mopedionnettomuuksista,  50  % peräänajo-onnettomuuksista  ja  43  % koh-
taamisonnettomuuksista  johti henkilövahinkoon.  Kohtaamisonnettomuuksis

-ta  kaksi oli kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Samoin  jalankulkijaonnet-
tomuuksista  kaksi johti kuolemaan. Muut kuolemaan johtaneet onnettomuu-
det sattuivat  luokissa yksittäis-, mopedi-  ja  polkupyöräonnettomuus  (Kuva  8 

 ja  Taulukko  2).  
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Kuva  8. 	Lieksan maanteillä vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnettomuudet 
onnettomuusluokittain  (aineistosta  on  poistettu alkoholionnettomuu

-det).  

Taulukko  2.  Lieksan maanteillä vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnettomuudet 
onnettomuusluokittain  ja vaka vuusasteittain  (aineistosta  on  poistettu 
alkoholionnettomuudet). 

Onnettomuusluokka  Kaikki  
onnettomuudet 

Hen  kilövahinkoon 
 johtaneet 

onnettomuudet 

Kuolleet 

Yksittäisonnettomuus  72 21 29  % __________ 

Hirvionnettomuus  63 6 10% 0  

Kohtaamisonnettomuus  23 10 43  %  2  

Risteämisonnettomuus  22 9 41  %  0  

Kääntymisonnettomuus  12 4 33  %  0  

Peräänajo-onnettomuus  10 5 50  %  0  

Jalankutkijaonnettomuus  9 9 100  %  2  

Muu onnettomuus  8 1 13  %  0  

Mopedionnettomuus  7 4 57  %  1  

Polkupyöräonnettomuus  5 4 80  %  1  

Ohitusonnettomuus  4 0 0  %  0  

Muu  eläinonnettomuus  4 0 0  %  0  

Peuraonnettomuus  1 0 0  %  0  

Yhteensä  240 73 	1 31  % __________  

Maanteillä tapahtui hirvi-  ja  peuraonnettomuuksia  yhteensä  64 kpl  sekä mui-
ta  eläinonnettomuuksia  neljä kappaletta.  Hirvionnettomuusmääriin  ovat vai-
kuttaneet tehdyt  tienvarsiraivaukset  sekä  hirvikannan  vuosittainen vaihtelu. 
Onnettomuuksien vuosittaiset  sijainnit  ja  tehdyt  tienvarsiraivaukset  sekä ny-
kyiset  hirvivaroalueet  on  esitetty seuraavassa kuvassa  (Kuva  9), 
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Ktiva  9. 	Lieksan maanteillä vuosina  1998-2007  tapahtuneet  hiivi-  ja  peuraon- 
nettomuudet,  tehdyt  tienvarsiraivaukset  sekä nykyiset  hirvivaroalueet.  

2.1.2  Kaduilla  ja yksityisteillä  tapahtuneet onnettomuudet 

Vuosina  1998-2007  Lieksan kaduilla  ja yksityisteillä  tapahtui yhteensä  163 
 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta eli keskimäärin noin  16,3  onnettomuut-

ta/vuosi.  Onnettomuuksien määrä vaihteli vuosittain välillä  9-22  onnivuosi. 
 Aineistosta  on  poistettu alkoholionnettomuudet, joita oli  27  kpl  (Kuva  10).  

Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui kaduilla  ja yksityisteillä 
 61  eli keskimäärin  6,1  onnettomuutta/vuosi.  Henkilövahinkoon johtaneiden 

onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista oli noin  37  %,  loput noin 
 63  %  oli omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Loukkaantumiseen 

johtaneita onnettomuuksia tapahtui  58,  jossa loukkaantui yhteensä  72  henki- 
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öä.  Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui kolme, joissa kuoli yh-
teensä kolme henkilöä. Aineistosta  on  poistettu  alkoholionnettomuudet 

 (Kuva  10  ja  Taulukko  3).  

Lieksan kaduilla  ja  yksityisteillä  vuosina  1998-2007  tapahtuneet 
onnettomuudet 

Lukumäarä 	25 

20  

II1  
1998 1999 2000 2001 2002 	2003 	2004 2005 2006 2007  

DOmais uusvahi nko  on  
johtaneet  5 11 9 13 13 15 5 11 10 10 

o  nnetto muudet  

Loukkaantumiseen 
johtaneet  4 5 9 8 6 7 7 4 1 7  

onnettomuudet  
•  Kuolemaan 

johtaneet  0 1 0 0 0 0 0 1 1 0  
onnettomuudet  

Kuva  10. 	Lieksan kaduilla  ja  yksityisteillä  vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnet- 
tomuudet (aineistosta  on  poistettu alkoholionnettomuudet). 

Suurin  osa  tapahtuneista kaikista onnettomuuksista kuului luokkaan muu 
onnettomuus, joita tapahtui yhteensä  57  kpl,  mikä oli noin  35  %  kaikista on-
nettomuuksista. Seuraavaksi yleisin  onnettomuusluokka  oli  risteämisonnet-
tomuudet,  joita tapahtui  29  kpl.  Muissa  onnettomuusluokissa  tapahtui  3-19 

 onnettomuutta  (Kuva  11,  Taulukko  3).  



26 	 Lieksan  liikenneturvallisuussuunnitelma  
LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

Liekean  kaduilla  ja  ykityieteiiiä vuocina  1998-2007  
tapahtuneet onnettomuudet luokittain 
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Kuva  11. 	Lieksan kaduilla  ja  yksityisteillä  vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnet- 
tomuudet onnettomuusluokittain (aineistosta  on  poistettu alkoholion-
nettomuudet). 

Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui  61  kpl,  joista noin 
 23  %  kuului luokkaan muu onnettomuus.  Kohtaamis-  ja  jalankulkijaonnetto-

muuksien  osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista oli  20  %. 
 Muissa  onnettomuusluokissa  tapahtui  0-1 1  onnettomuutta. Kaikki polkupyö-

rä-  ja  mopedi-  sekä lähes kaikki  jalankulkijaonnettomuudet  johtivat henkilö-
vahinkoon  (Kuva  ilja  Taulukko  3).  

Taulukko  3.  Lieksan kaduilla  ja  yksityisteillä  vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnet-
tomuudet onnettomuusluokittain  ja  vakavuusasteittain  (aineistosta  on 

 poistettu alkoholionnettomuudet). 

Onnettomuusluokka  Kaikki 
onnettomuudet 

Henkilövahinkoon 
johtaneet 

onnettomuudet  

Kuolleet 

Muuonnettomuus  57 14 25% 0  
Risteämisonnettomuus  29 12 41  %  0  
Yksittäisonnettomuus  19 4 21 %  0  
Kohtaamisonnettomuus  13 6 46% 0  
Jalankulkijaonnettomuus  13 12 92 %  3  

Kääntymisonnettomuus  11 2 18% 0  
Polkupyörä- 	tai 	mopedi - 
onnettomuus  9 9 100% 0  
Eläinonnettomuus  6 1 17% 0  
Ohitusonnettomuus  3 1 33  %  0  
Peräänajo-onnettomuus  3 0 0  %  0  

Yhteensä [ 	163 61 37% 3  
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Kuva  12. 	Keskusta-alueella vuosina  1998-2007  tapahtuneet onnettomuudet.  

2.1.3  Onnettomuuksien kasaumapisteet 

Maanteiden sekä katujen  ja yksityisteiden  onnettomuuksia tarkasteltiin myös 
kasaumapisteittäin. Kasaumapisteessä  on  tapahtunut vähintään viisi onnet-
tomuutta  tai  vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 
enintään  500  metrin etäisyydellä toisistaan. Jokaiselle kasaumapisteelle las-
kettiin riskiluku, jotta kasaumapisteitä voitaisiin verrata keskenään. Riskiluku 

 on  kasaumapisteessä  tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän  summa 
 painottaen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella viisi  ja 

omaisuusvahinkoon  johtaneita onnettomuuksia kertoimella yksi. Kertoimilla 
painotettiin henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia omaisuusvahinkoon 
johtaneisiin onnettomuuksiin nähden. Katuverkon osalta kaikkien onnetto-
muuksien tapahtumapaikkaa ei voitu puutteellisten tietojen vuoksi tarkasti 
paikallistaa, vaikka tapahtumapaikkoja tarkennettiin onnettomuustietolomak-
keiden tarkemmalla läpikäymisellä. 
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Maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet 

Riskiluvultaan  suurimmat onnettomuuksien kasaumapisteet sijaitsivat  kanta- 
tiellä  73 Kevätniemen  ja Majalammen  kohdalla. Kasaumapisteiden riskiluvut 
olivat  17  ja  15. Kevätniemen  kohdalla (kantatien  73  ja Pankajärventien  liitty-
mässä) tapahtui yhteensä viisi onnettomuutta, joista kolme oli henkilövahin-
koon johtaneita onnettomuuksia. Kaikki onnettomuudet olivat risteämison-
nettomuuksia. Majalammella tapahtuneista kolmesta onnettomuudesta kaksi 
oli peräänajo-onnettomuutta  ja  yksi kohtaamisonnettomuus. Kaikki onnetto-
muudet johtivat henkilövahinkoon (numerot  1  ja  2,  Kuva  13  ja  Taulukko  4). 

Kantatiellä  73  Rauhalan kohdalla sijaitsi kasaumapiste, jonka riskiluku oli  12. 
Kasaumapisteessä  tapahtui yhteensä neljä onnettomuutta, joista kaksi oli 
henkilövahinkoon johtaneita risteämisonnettomuuksia. Kääntymis-  ja pe-
räänajo-onnettomuuksia tapahtui molempia yksi (numero  3,  Kuva  13  ja  Tau-
lukko  4).  

Lähellä edellistä kasaumapistettä Rauhalassa  on kantatiellä 73  myös toinen 
kasaumapiste, jonka riskiluku  on 10.  Siellä tapahtuneesta kandesta henkilö-
vahinkoon johtaneesta onnettomuudesta toinen oli kohtaamis-  ja  toinen  ris-
teämisonnettomuus  (numero  9,  Kuva  13  ja  Taulukko  4). 

Kantatiellä  73 Vartialan  kohdalla oli kasaumapiste, jonka riskiluku oli  12. 
 Siellä tapahtuneesta neljästä onnettomuudesta kaksi oli kuolemaan johtanei-

ta onnettomuuksia, jotka kuuluivat onneifomuusluokkiin polkupyörä-  ja mo-
pedionnettomuus.  Lisäksi kasaumapisteessä  on  sattunut yksi eläinonnetto-
muus  ja  yksi muu onnettomuus (numero  4,  Kuva  13  ja  Taulukko  4). 

Seututiellä  524 (Pankajärventiellä) Partalanmäen  kohdalla oli  kolmas riskilu-
vultaan  12  arvoinen kasaumapiste. Siellä tapahtui kaksi omaisuusvahinkoon 

 ja  kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Henkilövahinkoon joh-
taneet onnettomuudet olivat mopedi-  ja risteämisonnettomuuksia. Omai-
suusvahinkoon  johtaneista onnettomuuksista toinen oli mopedionnettomuus 

 ja  toinen yksittäisonnettomuus (numero  5,  Kuva  13  ja  Taulukko  4). 

Partalanmäen  kohdalla  on  myös toinen kasaumapiste noin kilometrin päässä 
edellisestä.  Sen riskiluku  on 11.  Siellä tapahtuneesta kolmesta onnettomuu-
desta kaksi oli henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista toinen oli 
polkupyöräonnettomuus  ja  toinen jalankulkijaonnettomuus. Lisäksi tapahtui 
yksi omaisuusvahinkoon johtanut eläinonnettomuus (numero  7,  Kuva  13  ja 

 Taulukko  4).  

Muissa onnettomuuksien kasaumapisteissä tapahtui kolmesta viiteen onnet-
tomuutta/kasaumapiste. Onnettomuuksista johti henkilövahinkoon  0-2 onnet-
tomuutta/kasaumapiste.  Huomioon otettavaa  on,  että Viekin kylän kohdalla 

 on  kaksi kasaumapistettä. 
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Taulukko  4.  Lieksan maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien kasauma pisteet  ja 
 kasaumapisteiden riskiluvut  (aineistosta  on  poistettu alkoholionnetto-

muudet). 

Nro  Tie  Paikka Kaikkien Heva-onn. Riskiluku  
(Kuva  13)  onn.  määrä määrä 

_______  73 	 1  tnieT  !r71  _______  

2 73  Majalampi  3 3 
3 73  Rauhaa  4 2 12 
4 73  Vartiala  4 2 12 
5 524  (Parikajärventie) Partalartmäld  4 2 12 
6 73  Kangasvaara  3 2 11 
7 524  (Pankajärventie) Partalanmäki  3 2 11 

8 15891 (Kann& - Vieki  3 2 11  __________ koskentie) ___________ ____________ __________ ___________  
9 73  Rauhala  2 2 10 

10 522  (Hattuvaarantie)  Rauhala  2 2 10 

11  15891  (Kannel - 
Vieki  2 2 10  ___________ koskentie) ____________ ____________ ___________ ___________  

12 73  Brahea  4 1 8  - 
13 73 5 0 
14 73 	 - - ____________  5 0  

Kaduilla  ja  yksityisteillä  tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapis
-teet  

Kaikkia kaduilla  ja  yksityisteillä  tapahtuneita onnettomuuksia ei pystytty tar-
kasti paikantamaan osittain puutteellisten  onnettomuusilmoituslomakkeiden  
vuoksi.  Paikantamatta  jäi yhteensä  19  onnettomuutta.  Ko.  onnettomuudet 
ovat kuitenkin mukana onnettomuuksien  kokonaismäärätarkasteluissa.  

Lieksan  kaduista  ja  yksityisteistä  tapahtui eniten onnettomuuksia  Pielisentiel
-lä.  Siellä tapahtui yhteensä  43  onnettomuutta, joista  21  johti henkilövahin-

koon. Kadulta löytyy seitsemän onnettomuuksien  kasaumapistettä:  Pielisen - 
tie 28-31  (riskiluku  21),  Pielisentie  19-25  (riskiluku  16),  Pielisentien  ja  Koulu- 
kadun liittymä  (riskiluku  13),  Pielisentien  ja  Siltakadun  liittymä  (riskiluku  13),  
Pielisentien  ja  Hyttilänkadun  liittymä  (riskiluku  11),  Pielisentie  65-66  (riskiluku  
10)  sekä  Pielisentie  45-47  (riskiluku  6).  

Muut  kasaumapisteet  sijaitsevat  Kainuuntien  ja  Koski-Jaakon kadun liitty-
mässä  (riskiluku  16),  Mähköntiellä  K-kauppa  Muskotin  liittymässä  (riskilu-
ku  15)  sekä  Siltakadulla kaarisillalla (riskiluku  on 12).  
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Taulukko  5.  Lieksan kaduilla tapahtuneiden onnettomuuksien kasauma pisteet  ja 
 kasauma piste/den riskiluvut  (aineistosta  on  poistettu alkoholionnetto-

muudet). 

Nro  
(Kuva  13)  

Osoite Kaikkien onn. 
määrä 

Heva-onn. 
määrä  

Riskiluku  

15  Pielisentie  28-31 9 3 21 

16  __________ 
Kainuuntienja  Koski  Jaakon kadun  lilt- 
tyma _____________ 

3 
_________ 

16 
 _________  

17  Pielisentie  19-25 4 3 16 

18  Mähköntie,  K-kauppa  Muskotin  liittymä  3 3 15 

19  Pielisentienja Koulukadun  liittymä  5 2 13 

20  Pielisentien  ja  Siltakadun  liittymä  5 2 13 

21  Siltakatu,  kaarisilta  4 2 12 

22  Pielisentien  ja  Hyttilänkadun  liittymä  3 2 11 

23  Pielisentie  65-66 2 2 10 

24  Pielisentie  45-47 2 1 6  
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Kuva  13. 	Lieksan maanteillä  ja  kaduilla tapahtuneiden onnettomuuksien  ka- 
saumapisteetja kasaumapisteille lasketut riskiluvut  (Taulukko  4). 

2.1.4  Maanteiden nykytilan henkilövahinko-onnettomuus-  ja  kuole-
manriskin arviointi 

Maanteiden nykytilan henkilövahinko-onnettomuus-  ja  kuolemanriskejä  arvi-
oitiin Tiehallinnon  Tarva  4.9  -tietokoneohjelmalla.  Ohjelma ottaa huomioon 
vuosina  2003-2007  tapahtuneet onnettomuudet  ja  tien ominaisuudet vuoden 

 2008  alun  tierekisteritietojen  perusteella Liikennemäärät ovat vuosien  2003-
2007  keskimääräisiä  tietoja. 
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Kantatien  73 henkilövahinko-onnettomuusriski oli lähes  koko  tiepituudelta 
 pienempi kuin Suomen  kantateillä  keskimäärin. Henkilövahinkoon johtanei-

den onnettomuuksien  onnettomuusaste  oli vuonna  2007  Suomen  kantateillä 
 keskimäärin  9,0 onnettomuutta/lUO  milj.  ajon.km  (Kuva  14).  

Seututeiden henkilövahinko -onnettomuusriski oli  seututiellä  504  lähes  koko 
 tiepituudelta  korkeampi kuin Suomen  seututeillä  keskimäärin.  Seututeillä 

 522, 524  sekä  518 henkilövahinko-onnettomuusriski oli lähes  koko  tiepituu
-delta  pienempi kuin Suomen  seututeillä  keskimäärin. Henkilövahinkoon joh-

taneiden onnettomuuksien  onnettomuusaste  oli vuonna  2007  Suomen  seu-
tuteillä  keskimäärin  13,4 onnettomuutta/lOO  milj.  ajon.km  (Kuva  14).  

Yhdysteiden henkilövahinko -onnettomuusriski  on  muutamia lyhyitä  tieosuuk
-sia  lukuun ottamatta pienempi kuin Suomen  yhdysteillä  keskimäärin. Henki-

lövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien  onnettomuusaste  oli vuonna  2007  
Suomen  yhdysteillä  keskimäärin  18,3 onnettomuutta/lUO  milj.  ajon.km  (Kuva 

 14). 
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Nykytilan henkilövahinko- 
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Kuva  14. 	Lieksan maanteiden nykytilan henkilövahinko-onnettomuusriski  Tarva  
4.9  -ohje/maIla aivioituna. 

Kantatiellä  73  kuolemanriski  oli lähes  koko  tiepituudella  suurempi kuin Suo-
men  kantateillä  keskimäärin. Kuolleiden  määrä/lOO  milj.  ajon.km  oli vuonna 

 2007  Suomen  kantateillä  keskimäärin  0,65  kuollutta/lOO  milj.  ajon.km  (Kuva 
 15).  

Myös  seututeiden kuolemanriski  oli kaikilla Lieksan  seututeillä  muutamia 
lyhyitä  tieosuuksia  lukuun ottamatta suurempi kuin Suomen  seututeillä  kes-
kimäärin. Kuolleiden  määrä/lOO  milj.  ajon.km  oli vuonna  2007  Suomen  seu-
tuteillä  keskimäärin  0,65  kuollutta/lOO  milj.  ajon.km  (Kuva  15).  

Yhdysteiden kuolemanriski  oli suurimmalla osalla Lieksan  yhdysteillä  pie- 
nempi kuin Suomen  yhdysteillä  keskimäärin. Kuolleiden määrä  /100  milj.  
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ajon.km  oli vuonna  2007  Suomen  seututeillä  keskimäärin  1,09  kuollutta/1  00 
 milj.  ajon.km  (Kuva  15).  

Nykytilan kuolemanriski 
kuollutta/lOO miIj.ajon.km  
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Kuva  15. 	Lieksan maanteiden  nykytilan kuolemanriski  Tarva  4.9 -ohje/maIla 
arv'ioituna.  

© Genimap  Oy. Lupa  L4356 

2.2 Li  ikenneturvallisuuskyselyt  

Työn aikana pidettiin kaksi avointa  yleisötilaisuutta  Lieksan kaupungin asuk-
kaille. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin kyselyjen  ja  onnettomuusanalyysien 

 valmistuttua marraskuussa  2008.  Tilaisuudessa esiteltiin kyselyissä  ja  onnet-
tomuusanalyyseissä  esille tulleita  ongelmakohteita  ja  niiden ongelmia. Tilai-
suudessa asukkailla oli mandollisuus tuoda esille kaupungin  liikenneturvalli-
suusongelmia.  Toinen tilaisuus pidettiin suunnitelman luonnosvaiheessa  
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maaliskuussa  2009,  jolloin asukkaat pystyiv€t viel€ vaikuttamaan  suunnitel-
taviin  toimenpiteisiin. Tilaisuudessa kerrottiin  liikenneturvallisuussuunnitel

-man  toimenpide-ehdotuksista.  

Asukaskysely  

Lieksan  liikenneturvallisuusongelmia  kartoitettiin ty•n aikana  asukaskyselyl
-l€.  Asukkaille annettiin mandollisuus vastata kyselyyn s€hk•isesti  internetis

-s€ tai  t€ytt€m€ll€  lomake  terveyskeskuksessa, p€€kirjastossa, keskustan 
 ABC-liikenneasemalla,  Kolin  Salessa, Vuonislanden  kaupassa  ja  Viekissä 

Sinisalmen  K-Extrassa.  Kysely toteutettiin syys-lokakuussa  2008.  Kyselyst€ 
tiedotettiin paikallisissa lehdiss€  (Karjalainen ja  Lieksan lehti),  paikallisradi-
ossa  sek€ kaupungin  internetsivuilla. 

Asukaskyselyyn  saatiin yhteens€  198  vastausta. Vastaajista noin  56  %  oli 
naisia  ja  noin  44  %  miehi€. Vastaajien keski-ik€ oli noin  42  vuotta. Suuri  osa 

 vastaajista, noin  43  %  oli  täysipäiväisesti  ty•ss€k€yvi€. Opiskelijoita  tai  kou-
lulaisia vastaajista oli noin  22  %  ja  el€kel€isten osuus vastaajista oli noin  15  
%.  Valtaosalla vastaajien  talouksista  oli yksi  tai  kaksi autoa  ja  ajokortti oli 
yleisimmin kandella talouteen kuuluvalla henkil•ll€. 

Vastaajista valtaosa (noin  83  %)  ilmoitti k€ytt€v€ns€ liikkumiseen henkil•-  tai 
 pakettiautoa. Keskim€€r€inen vuotuinen  ajomäärä  henkil•-  ja  pakettiautolla 
 oli noin  20 300 km  vuodessa. Kuorma-autolla liikkuvia henkil•it€ oli  ilja  he 
 ajoivat kuorma-autolla keskim€€rin noin  7 300 km  vuodessa. Polkupy•r€ll€ 

liikkui noin  70  %  vastaajista, jotka  pyöräilivät  keskim€€rin noin  900 km  vuo-
dessa. 

Taulukko  6.  Lieksan asukaskyselyyn vastanneiden liikkuminen kulkumuodoittain 
 (166  vastaajaa). 

Kulkumuoto 

____________________  

Kulkumuotoa  k€ytt€vien 
vastaajien lukum€€r€ 

ja  osuus  

Henkil•€ 	% 

Keskim€€r€inen 
vuotuinen  

ajokilometrim€€r€ 

___________________  
Henkil• -ja  pakettiauto  138 83,1  %  20300  
Kuorma -auto 11 6,6  %  7300  
Moottoripyörä  26 15,7  %  2900  
Mopo  25 15,1  %  1500  
Polkupy•r€  116 69,9% 900  

Lieksan  liikenneturvallisuustilanne  oli vastaajien omalla asu  inalueella  valta-
osan (noin  78  %)  mielest€ hyv€  tai  tyydytt€v€. Noin  6  %  vastaajista oli sit€ 
mielt€, ett€  liikenneturvallisuustilanne  oli huono  ja  noin  15  %  piti tilannetta  
välttävänä.  Noin  2  %  piti  liikenneturvallisuustilannetta  erinomaisena  (Kuva  
16).  

Paikkakunnan yleist€  liikenneturvallisuustilannetta  piti hyv€n€  tai  tyydytt€v€-
n€  noin  72  %  vastaajista,  välttävänä  noin  14  %  sek€ huonona noin  10  % 

 vastaajista. Erinomaisena  liikenneturvallisuustilannetta  piti noin  5  %  vastaa-
jista  (Kuva  16).  
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Millainen  on  liikenneturvallisuustilanne mielesthnne?  

U  Erinomainen  fl  Hyv€ DTyydytt€va 	OV€ltt•v•  fl  Huono 

Paikkakunnalla 
yleens€? %  

(170  vastaajaa) 

Omalla 
asuinalueellanne?  5% 

(183  vastaajaa)  

0% 20% 	 40% 	 60% 80% 100  

Kuva  16, 	 Liikennetu,vallisuustilanne  Lieksassa  asukaskyselyn  mukaan. 

Vajaa puolet vastaajista koki, ett€ viimeisen kolmen vuoden aikana liikenne-
turvallisuustilanne oli pysynyt ennallaan. Noin viidennes vastaajista koki ti-
lanteen heikentyneen jonkin verran  ja  samoin noin viidennes oli sit€ mielt€, 
ett€ tilanne oli parantunut jonkin verran. Noin  3  %  vastaajista koki tilanteen 
parantuneen huomattavasti. Noin  9  %  vastaajista koki liikenneturvallisuusti-
lanteen heikentyneen huomattavasti. Kokonaisuudessaan tulosten perus-
teella voidaan todeta, ett€ asukkaiden mielest€ liikenneturvallisuus Lieksas-
sa  on  viime vuosina pysynyt ennallaan  tai  heikentynyt hieman  (Kuva  1 7).  

Miten  liikenneturvallisuus  on  mielest€nne 
muuttunut paikkakunnalla viimeisten kolmen 

vuoden aikana?  
(182  vastaajaa) 

Pysynyt 
ennallaan  

Faran  tun  ut  
jonkin  vermn 	T 

42,3% 

19,2  % 

Parantun  ut 
 huomattavasti  

2,7% 	
En  osa 	' 	 - 	Heikentynyt 
sanoa 	 jonkinverran  
6,0% 	Heikentynyt 	 20,9% 

 huomattavasti  
8,8% 

I 32,9% 38,8  %  13,5%  1O,O  

1 6% 	28,4% 49,7  %  14,8  %  5,  

Kuva  17. 	Liikenneturvallisuuden muuttuminen Lieksassa viimeisten kolmen vuo- 
den aikana  asukaskyselyn  mukaan.  
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Vastaajat pitiv€t Lieksan suurimpina liikenneturvallisuusongelmina teiden  ja 
 katujen heikkoa kuntoa, teiden  ja  katujen heikkoa valaistusta, kasvillisuutta, 

lumivalleja  ja  muita n€k•esteit€ sek€ autoilijoiden piittaamattomuutta liiken-
nes€€nn•ist€. l€kk€it€ kuljettajia, alkoholia  ja  huumeita, autoilijoiden piittaa-
mattomuutta kevyest€ liikenteest€ sek€ py•r€ilij•iden piittaamattomuutta 
liikennes€€nn•ist€ pidettiin jonkin verran ongelmallisina asioina. Hieman 
ongelmallisina asioina pidettiin mopoilijoita, ylinopeuksia, kevyen liikenteen 
v€ylien liukkautta sek€ kevyen liikenteen v€ylien heikkoa kuntoa. V€hiten 
ongelmallisina asioina pidettiin linja-autopys€kkien puutetta  tai  sijainteja, 

 omaa v€symyst€, liian korkeita nopeusrajoituksia sek€ omaa keskittymisen 
puutetta  (Kuva  18).  

AJVIOIkaa Liehean  alueen  liikeeneturultinaueongetmia renatta kannaltanne ashekolta  1-5  

Ul.eiongeln,aa  02 03 04  ‚5.SuunoflgeIme  

Muu ongekna(38 Vastaa) 

Teiden  ja  katujen heikko kunto  (183  uastaajaa) 

-lerkko  valaistus terlia  ja  kaduilla  (179  vastaajaa( 

Kasvjjlisuus/lu,noall,t/muut nak•esteet  (181  vastaajaa) 

Autorlijat. jotka ervat prittaa liikennesaanr,ƒrstd  (180  vuStaajua) 

laldraut  kuljettajat  (181  vustaajaa( 

 Alkohol, ta, huu,eeet  (180  vastaajaa( 

Autoilijoiden piittaanrattomuus kevyesta lirkenteesLa  (178  vastaajaa( 

Py•rarlijat. jotka ernSt piittaa lijkenness5nnƒista  (180  vastaajua) 

Mopoilijat  (179  vastaa) 

Yhnopeudet  (184  vestaaa( 

 Kevyen l,rkenteen vaylien liuldraus  (180  vastaajaa( 

Kevyen (irkenteen vaylien heikko kunto  (182  vastaajaa( 

Terdenja katujen rakkaus  (178  vastaajaa) 

Jalankulkijat, jotka ernSt prittaa Irrkennesu€nn•rsta  (180  nastaajaa) 

 Nuoret kuljettajat  (181  nastaajea) 

 Kevyen liikenteen vayiren puute  tar  srjaiet,  (180  vastaajaa( 

Hi,vet  (178  vastaajaa) 

Pyuak•innin jaestamistapa  (179  vaStaaa( 

Kortteliralli  (182  vaStaajaa( 

Raskaslrikenne  (176  vastaajaa( 

Turvalartteiden kayttamattdmyys  (176  vastaajaal 

 Uran hrtaantr avat ajoneunot  (180  vastaajaa) 

Moottonpy•rSilij„t  (178  vastaajaa) 

Rullaturstelijat  (178  vastaajaa( 

Puutteetomassa havaintokyvyssa  (178  vastaajaa( 

Omat asenteet  (175  vastaa(aa( 

Moottor)keffd,ailijat  (176  vastaajaa( 

Lrnja-autopysaklnen kunnossaprto  (177  vastaajaa( 

Oma keslottyevsen puute  (175  vastaajaa( 

Liian korkeat nopeusrajortukset  (182  vastaajaa) 

Oma vasymys  (176  vastaajaa) 

Unja-autopysaidrien puute  tar  sr)arntr  (176  vastaajaa)  

Kuva  18. 	 Liikenneturvallisuusongelmat  Lieksassa  asukaskyselyn  mukaan. Kyse- 
lyyn vastasi  198  henkil€•.  
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Turvav€lineist€  vastaajat k€yttiv€t eniten  turvavy•t€ autoillessa,  lapsella  tur-
vaistuinta  autossa sek€ kyp€r€€  mopoillessa.  My•s lapsella  turvaistuinta 
py•r€illess€,  valoja pime€ll€  py•r€illess€  sek€ muita  turvav€lineit€  k€ytettiin 

 varsin  usein. V€hiten k€ytettyj€  turvav€lineit€  olivat  liukuesteet  kengiss€ 
talvella,  kyp€r€ py•r€illess€  ja  nastarenkaiden  k€ytt• talvella  py•r€illess€ 

 (Kuva  19).  

Arvioikaa,  kuinka usein k€yt€tte seuraavia  turvav€lineit€ 

UKaytan  aina  Oxaytan yleensa  a  Knytan  joskus  a  Kaytan  harvemmin  WEn kayta 

Aatoillessa turvavy•t€ 
 )Vastaajista  180  autoilee)  

Lapsella  turvaistuinta  autossa  
Nastaajista  96  autvilee  pienen lapsen kanssa)  

Mopoillessa kyp€r€s 
 )Vastaajista  64  mopoilee)  

Lapsella  tarvaistuinta py•railless€  
(Vastaajista  62  py•r€ilee  pienen lapsen kanssa)  

Pyor€illessS pimealla  valoja 
(Vastaajista  144  pyorSilee pirnePllP)  

Muuta  turvav€lunett€  
)Vastaajista  14  k€ytt€€ jotakin muuta  turvav€lieett€)  

Heijastinta  jiildcuessa pimealla 
)Vastaajusta  t72  liikiruu  pime€ll€)  

Aurinkojaseja  kirkkaalla  sa€ll€ autoillessa 
lVastaajista  153  liikkuu  krrkjraalla s€all€) 

Rullaluisteijessa  tai  -hvht8ess€  polvi-.  kyyn€r-  ta  r000esuojia 
 (Vastaajista  78  rullalaistelee  tai  .tviht€€) 

Rullaluistellessa  tai  -hiiht€essO kyp€ra€ 
 (Vastaajista  80  rollalaistelee  tai  -hiiht€€)  

Pyorsillessa  talvella  sastareekaita  
(Vastaajista  105  pyorailee  talvella)  

Pyoraillessa py•r€ilykyp€r€€ 
 (Vastaajista  t57  pyorailee) 

Liukuesteith kengissa  talvella 
(Vastaajista  157  liikkuu  jalae  talvella)  

EII  

r  

LLI€iT 

II'ELL.  

I 

0% 	 20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

Kuva  19. 	 Lieksan asukkaiden turvav€lineiden k€ytt• asukaskyselyn mukaan. 
Kyselyyn vastasi  198  henkil•€.  

Asukas- ja  koululaiskyselyss•  esiin nousseet  ongelmakohteet 

Asukaskyselyss€ asukkailta  kysyttiin liikenneturvallisuuden kannalta ongel-
mallisia kohteita. Lis€ksi  koululaiskyselyiden  yhteydess€ koululaisilta kysyt-
tiin  koulumatkan vaaranpaikkoja.  Kyselyjen tulokset  on  analysoitu yhdess€ 

 ongelmakohdekokonaisuuden  selvitt€miseksi.  Asukas- ja  koululaiskyselyiss€ 
ongelmakohteiksi  luokiteltiin sellaiset kohteet, jotka kyselyyn vastanneet 
mainitsivat v€hint€€n kolme kertaa.  Ongelmakohteita  oli yhteens€  29  (Kuva 

 20  ja  Taulukko  7).  

Pielisentie  mainittiin  asukaskyselyss€  32  kertaa  ja  koululaiskyselyss€  10 
 kertaa. Ongelmana olivat vastaajien mukaan erityisesti tien varteen  pys€-

k•idyt  autot, jotka aiheuttavat vaaratilanteita varsinkin py•r€ilij•ille. Tasa- 
arvoiset  liittym€t,  kaksi  ajokaistaa  suuntaansa,  jalkak€yt€vien  huono kunto 
sek€  py•r€tien  puuttuminen koettiin my•s  ongelmiksi Pielisentiell€.  Paran

-nusehdotuksina  vastaajat esittiv€t  Pielisentielle  mm.  yht€  ajokaistaa  suun-
taansa, py•r€teit€ sek€  Pielisentien  muuttamista  etuajo -oikeutetuksi (nume-
ro  1,  Kuva  20  ja  Taulukko  7).  
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Koski -Jaakon katu mainittiin  asukaskyselyss€  27  kertaa  ja  koululais
-kyselyss€  3  kertaa. Vastaajat pitiv€t ongelmina kadun  huonokuntoisuutta, 

 tasa-arvoisia  liittymi€  sek€  poikkikatujen liittymien  huonoja  n€kemi€.  Paran
-nusehdotuksiksi  vastaajat esittiv€t  mm. Koski -Jaakon kadun muuttamista 

 etuajo-oikeutetuksi,  hidasteita  sek€  n€kemien  parantamista (numero  2,  Kuva  
20  ja  Taulukko  7).  

Kantatuen  73  alikulkutunneli Pokrontien  ja  Rauhalantien  kohdalla mainit-
tiin  koululaiskyselyss€  21  kertaa. Ongelmana vastaajat pitiv€t huonoa n€ky-
vyytt€.  Parannusehdotuksina  vastaajat esittiv€t  mm.  liikennepeilej€  ja  mopol-
la ajon kielt€mist€ kevyen liikenteen v€yl€ll€ (numero  3,  Kuva  20  ja  Taulukko 

 7). 

Koski -Jaakon kadun  ja  Koulukadun  liittym€ mainittiin  koululaiskyselyss€  
21  kertaa. Vastaajat pitiv€t ongelmana liittym€ss€ vilkasta liikennett€, autoili-
joiden korkeita nopeuksia sek€ huonoja  n€kemi€. Parannusehdotuksina  vas-
taajat esittiv€t  mm,  hidasteita  (numero  4,  Kuva  20  ja  Taulukko  7). 

Koski -Jaakon kadun  ja  Kainuuntien  liittym€ mainittiin  asukaskyselyss€ 
 kolme kertaa  ja  koululaiskysetyss€  17  kertaa.  Liittym€n  ongelmina vastaajat 

pitiv€t vilkasta liikennett€, autoilijoiden korkeita  ajonopeuksia  sek€ huonoja 
 n€kemi€. Parannusehdotuksina  mainittiin  mm.  liikennevalot sek€  v€ist€mis

-velvollisuuksien  selkeytt€mist€  (numero  5,  Kuva  20  ja  Taulukko  7).  

Pielisentien, Kainuuntien  ja  Asemakadun  liittym€  (ns.  Kulman  risteys) 
mainittiin  asukaskyselyss€  17  kertaa.  Liittym€n  laajuutta  ja  ep€selvyytt€ pi-
dettiin suurimpina ongelmina.  Parannusehdotuksiksi  vastaajat ehdottivat 

 liikennevaloja  ja  kiertoliittym€€  (numero  6,  Kuva  20  ja  Taulukko  7).  

Yhdystiell€  15880  (Nurmestie)  oleva Surpeenvaaran koulun liittym€ 
mainittiin  koululaiskyselyss€  17  kertaa. Vastaajat pitiv€t ongelmana liitty-
m€ss€ huonoja  n€kemi€  sek€ autoilijoiden suuria  ajonopeuksia.  Paran

-nusehdotuksina  vastaajat esittiv€t  suojatiet€  ja  n€kem€raivausta  (numero  7, 
 Kuva  20  ja  Taulukko  7).  

Seututie  524  (Pankaj€rventie)  mainittiin  asukaskyselyss€  6  kertaa  ja  koulu
-laiskyselyss€  9  kertaa. Suurimpina ongelmina vastaajat pitiv€t kevyen liiken-

teen v€yl€n puuttumista sek€ raskaan liikenteen suurta m€€r€€  ja  tien  huo-
nokuntoisuutta. Parannusehdotuksina  vastaajat esittiv€t  mm.  kevyen liiken-
teen v€yl€n  ja  valaistuksen rakentamista sek€ valvonnan tehostamista (nu-
mero  8,  Kuva  20  ja  Taulukko  7).  

Kantatien  73,  seututien  524  (Pankaj€rventien)  ja  yhdystien  15868  (Ke-
v€tniementie)  liittym€ mainittiin  asukaskyselyss€  13  kertaa. Vastaajat piti-
v€t ongelmana  kantatien  korkeaa  nopeusrajoitusta  sek€ vilkasta raskasta 
liikennett€.  Parannusehdotuksina  vastaajat esittiv€t  mm.  kiertoliittym€n  ja 

 kevyen liikenteen  alikulun  rakentamista sek€  nopeusrajoituksen  alentamista 
(numero  9,  Kuva  20  ja  Taulukko  7).  

Edell€ mainittujen kohteiden lis€ksi  asukas- ja  koululaiskyselyiss€  esille 
 nousseita  kohteita  on  esitetty oheisessa taulukossa. Suurin  osa  kohteista  on 

 Lieksan keskustaan sijoittuvia  liittymi€. 
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Taulukko  7.  Asukas- ja koululaiskyselyiss€  esiin nousseet ongelmakohteet Liek-
sassa. 

Nro  Kohde Maininnat  Riskiluku  Ongelmat  
Asukas- 	Koulu-  (jos ka- 
kysely 	lais- saumapiste) 

_______________________ kysely  _______  ___________ ________________________________  
1 Pielisentie  32 10 21 16,10  ja  6 Pielisentien  varteen  pys€k•idyt  autot 

(nelj€ eri aiheuttavat vaaratilanteita  py•r€ilijoille, 
riskipistett€)  tasa-arvoiset  liittym€t,  kaksi  ajokaistaa  

suuntaansa, jalkak€yt€v€ huonokuntoi- 
nen osalla  Pielisentiet€, py•r€tie  puuttuu,  

____________________________ _________ _________ _____________  vilkas  liikenne  
2 Koski-Jaakon katu  27 3  Katu  on  huonokuntoinen, tasa-arvoiset  

liittym€t, poikkikatujen  liittymiss€ huonot  
__________________________ ________ ________ ____________  n€kem€t  

3 Kantatien  73 (Karjalantie) 21  Huonot n€kem€t  
alikulkutunneli Pokrontien  ja 
Rauhalantien  kohdalla  _______ _______ ___________ __________________________________  

4 Koski-Jaakon kadun  ja  21  Vilkas  liikenne, autoilijoiden korkeat  
Koulukadun  liittym€  ________ ________ ____________  nopeudet, huonot n€kem€t  

5 Koski-Jaakon kadun  ja  3 17 16  Vilkas  liikenne, autoilijoiden korkeat  
Kainuuntien  liittym€  ajonopeudet,  huonot n€kem€t, tasa- 

____________ arvoisuus ei toimi  
6 Pielisentien, Kainuuntien  ja  17  Liittym€  on  ep€selv€, laaja  ja ruuhkautuu 

Asemakadun  liittym€ helposti, liittym€ ei toimi kun liikennett€  
__________________________ ________ ________ ____________  on  paljon  

7 Yhdystie  15880 (Nurmestie), 17  Huonot n€kem€t, autoilijoiden korkeat  
Surpeenvaaran  koulun  ajonopeudet  
liittym€ _______ _______ ___________ __________________________________  

8 Seututie  524 (Pankaj€rven- 6 9 12  ja  11  Kevyen liikenteen v€yl€ puuttuu  Meril€n  
tie)  (kaksi eri koulun l€heisyydest€, tien p€€llyste  
___________________________ _________ _________ riskipistett€)  huonokuntoinen,  vilkas raskas  liikenne  

9 Kantatien  73 (Karjalantie), 13 17 Kantatiell€  liian korkea nopeusrajoitus,  
seututien  524 (Pankaj€rven-  vilkas  liikenne  
tie)  ja Kev€tniementien  
liittym€ _______ _______ ___________ __________________________________  

'lo  Siltakatu,  kaarisilta  7 6 12  Silta  on  kapea,  kaiteet  ovat liian  harvat  
11 Rantalantien, M€hk•ntien  ja  10  Liittym€  on  hankala  ja  ep€selv€  ja ruuh- 

Siltakadun  liittym€  ________ ________ ____________ kautuu  helposti  
12 Kantatien  73 (Karjalantie), 6 4 N€kem€esteet kiertoliittym€n  keskell€,  

Kalliokadun  ja  Koski-Jaakon  vilkas  liikenne, kevyen liikenteen alikulku- 
kadun liittym€ tunneli puuttuu, autot saapuvat liittym€€n  
__________________________ ________ ________ ____________  mutkan  takaa  

13 Suotien, Kainuuntie  ja  Sora-  9  Huonot n€kem€t, autoilijoiden korkeat 
tien liittym€  ajonopeudet,  autot tulevat liittym€€n  
__________________________ ________ ________ ____________  yht€kki€  

14 Pielisentien  ja Koulukadun  7 13  Vilkas  liikenne, huonot n€kem€t 
liittym€ ________ ________ ____________ ____________________________________  

15 Yhdystien  15900 (Yl€viekin- 7  Autoilijoiden korkeat  ajonopeudet,  vilkas  
tie), Sep€ntie  ja Suopursunti- raskas  liikenne, huonot n€kem€t  
en liittym€  _______ _______ ___________ ________________________________  

16 Koski-Jaakon kadun  ja  5  Huonot n€kem€t, autoilijoiden korkeat  
- Urheilukadun  liittym€  ________ _______ ___________ ajonopeudet  

17 Suotien  ja Repotien  liittym€  ________  5 ____________  Vilkas  liikenne, alam€ki, huonot n€kem€t  
18 Junaradan  ylitys Jamalin  5  Voi j€€d€ junan  alle  

kohdalla ________ ________ ____________ ____________________________________  
19 Paloasemantie  ja Palokujan  5  Huonot n€kem€t 

liittym€ ________ _______ ___________ __________________________________  
20 Kantatien  73 (Karjalantie), 5 5 N€kem€esteet kiertoliittym€n  keskell€  

Timitrantien  ja Rantalantien  
liittym€ ________ _______ ___________ __________________________________  

21 Koulukatu  4 _______ ___________  Vilkas  kevyt liikenne  
22 Yhdystie  15880 (Nurmestie) 4  Kevyen liikenteen v€yl€ puuttuu,  tie on 

__________________________ ________ ________ ____________  kapea  
23 Urheilukatu  urheilukent€n  4  M€ess€ huonot n€kem€t 

l€hell€ ________ ________ ____________ _____________________________________  

24 Kainuuntie  4  Kainuuntien  ylitykset vilkkaan liikenteen  
_____________________________ __________ _________ ______________  vuoksi  

25 Kantatie  73 (Karjalantie) 3  Kevyen liikenteen v€yl€  on  huonokuntoi- 
nen,  mopoilijat  ajavat kovaa kevyen  

__________________________ ________ ________ ____________  liikenteen v€yl€ll€  
26 Kantatien  73 (Karjalantie)  ja  3  Liian korkea nopeusrajoitus, liittym€  on 
- Pokrontien  liittym€  _________ _________ _____________  talvella liukas  

27  Kalevankadun  ja Kalevanpo-  3  Huonot n€kem€t  
un liittym€  _______ _______ ___________ __________________________________  

28 Suotien  ja Kaskenkadun  3  Alam€ki, huonot n€kem€t, autoilijoiden 
liittym€  _______ _______ ___________  korkeat  ajonopeudet  

29 Pielisentien  ja  Koski-Jaakon  3  Vilkas  liikenne, huonot n€kem€t,  ep€sel - 
kadun liittym€  ________ ________ ____________  v€t v€ist€miss€€nn•t 
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Kuva  20. 	Asukas- ja  koululaiskyselyssƒ  esiin nousseet ongelmakohteet Lieksas- 
sa.  

Yritysvierailu  

Suunnitelman laatimisen yhteydess• tehtiin vierailu yhteen alueen suureen 
tyƒpaikkaan  (Amcor  Flexibles),  Vierailulla keskusteltiin yrityksen kuljetusten 

 ja  tyƒmatkaliikenteen  suuntautumisesta  ja  ongelmista sek• parantamisehdo-
tuksista. Lis•ksi selvitettiin, millaista liikenneturvallisuustyƒt• yrityksess• 
tehd••n (tapaturmien seuranta  ja  ehk•isy), tyƒnantajien valmiudet  ja  mah-
dollisuudet osallistua liikennekasvatus-  ja  -tiedotustyƒhƒn  sek• heid•n n•-
kemyksens• tyƒn suuntaamisesta yrityksiss•. Lis•ksi k•ynnill• kerrottiin 
mandollisuuksista (toimintamalleista) tehd• liikenneturvallisuustyƒt• sek• 
osallistua kaupungin liikenneturvallisuustyƒryhm•n toimintaan sek• suunni-
telman laadintaan. 

Amcorin  Lieksan tehtaalla tyƒskentelee noin  100  henkilƒ•, joiden joukossa 
 on  sek• p•iv•tyƒt• ett• kolmivuorotyƒt• tekevi•. Tyƒntekij•t tulevat sek• 

Lieksan keskustasta ett• kauempaa, myƒs Joensuusta. Tyƒmatkat kuljetaan 
henkilƒautolla, pyƒr•ll•  tai  jalan. Myƒs skoottereilla/mopoilla kuljetaan eten- 
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kin  kes€isin.  Ty•asiamatkoja  tehd€€n ty•nantajan autolla  tai  omalla autolla 
sek€ lentokoneella. Kuljetuksia tulee tehtaalle noin  4-5  rekkaa p€iv€ss€. 

 Kuijetusten  p€€suunta  on  etel€€n/etel€st€.  Kuljetukset  kilpailutetaan  s€€n-
n•llisesti  ja  t€rkeimp€n€ asiana pidet€€n kuljetuksen soveltuvuutta tuotteille. 
Kuljetuksiin liittyv€t  turvallisuusasiat  ovat p€€asiassa lakis€€teisi€  ja  kuulu-
vat kuljetusyritysten hoidettaviksi.  Tehdasalueella  liikuttaessa kuljettajia  ja 

 ku ljetuksia  koskevat tehtaan m€€r€ykset.  

Amcorilla  seurataan tarkasti  ty•tapaturmia. Tapaturman raportointiaika  on 24 
 tunnista kuukauteen vamman vakavuudesta riippuen. S€€nn•kset  on  sovittu 

 konsernitasolla  ja  kaikki tapaturmat k€yd€€n l€pi  ty•suojelutoimikunnan  toi-
mesta omassa  yksik•ss€.  Lis€ksi tehd€€n tiedottamista my•s toisen yksik•n 

 tapaturmista.  Tilastoja k€yd€€n l€pi henkil•st•n kanssa. L€helt€ piti 
-tilanteiden  raportointiin  liittyen  on  asetettu my•s tavoitteet  ja  ty•ntekij•it€ 

 kannustetaan raportointiin.  Siihen liittyen  on  toteutettu  mm.  kampanjoita, 
joiden yhteydess€ ty•ntekij•ille  on  hankittu  turvav€lineit€ (py•r€ilykyp€r€, 
liukuesteet)  sek€ arvottu polkupy•r€  turvavarusteineen (nastarenkaat, kyp€

-r€).  

AMOR FLEXBLES 

Amc€r  Flexibles  Lieksa  
Ty•tur vallisuustulokset  

T•ll• kaudella 	Q 	 ty‚tapatUrmaa 
(Heinakuu- Ke‚kuu) 	 _____________ 

1 armasta  2 13 5  pv€  

Edellinen pisin  
ty•tapaturmatOfl 	 patv€€  
ajanjakso 

Tavoite "Ei yht€€n  ty•tapaturmaa  

Li  
Kuva  21. 	 Amcorilla  seurataan tarkasti  ty€tapaturmia. 

Ty•matkatapaturmat  ovat my•s tiedossa vakuutusyhti•iden kautta.  Ty•mat
-koilla  sattuneiden l€helt€ piti -tilanteiden seuranta ei ole yleist€. Kaikkien 

 tapaturmien  (ty•-  ja  ty•matka-) kustannukset  ja  niist€ aiheutuneet  ty•kyvyt-
t•myysajat  ovat ty•nantajan tiedossa.  Liikenneturvallisuusty•n  kehitt€minen 
kiinnostaa, erityisesti  mm.  oman  ty•matkan vaaranpaikkojen  kartoitus. My•s 
kaupungin  liikenneturvallisuusty•ryhm€n  toiminnan seuraamista  ja  tarvitta-
essa osallistumista pidettiin  kiinnostavana.  Asiaa vietiin eteenp€in liikenne

-turvallisuussuunnitelmaty•n  yhteydess€.  
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Ty€matkaliikenteess•  ja  kuljetuksissa ei ole havaittu suuria ongelmia. Ty€ -
matkaliikenteen  kannalta hankalimmat paikat keskittyv•t tehtaan l•hiymp•-
rist€n  katuverkolle. Kerantie  kokonaisuudessaan  on  suora  ja  leve•, mist• 
johtuen  ajonopeudet  ovat suuret.  Kerantien  ja  Yrj•l•ntien  liittym•  on  my€s 
vaarallinen suurten  nopeuksien  vuoksi.  Rantalantien /Siltakadun/M•hk€ntien  
liittym•  on  ongelmallinen, kevyt liikenne tulisi ohjata omille  turvallisille  reiteil-
le.  Pielisentiell•  py€r•ilij€ille ei ole turvallista v•yl•• liikkua. Kuljetukset suju-
vat  p••osin hyvin, reitill•  kantatielt•  73  tehtaalle ei ole erityisi• ongelmia. 
Reitill•  on  tosin  kiertoliittymi•  ja  hidasteita,  jotka eiv•t ole raskaalle liikenteel-
le mieluisia ratkaisuja.  

Liikenneturvallisuusty€n  kehitt•minen 
 
kiinnosti yrityksen  ty€suojeluhenkil€s-

t€•,  erityisesti  mm.  oman  ty€matkan vaaranpaikkojen  kartoitus. My€s  kau-
pungin liikenneturvallisuusty€ryhm•n  toiminnan seuraamista  ja  tarvittaessa  
osallistumista pidettiin  kiinnostavana.  

K•ynnill•  esiteltiin lis•ksi Liikenneturvan  ty€matkaliikenteen turvallisuusai-
neistoa  sek• mandollisuuksia  liikenneturvallisuusty€n  tehostamiseen.  

2.3  Koulujen liikenneturvallisuus 

Suunnitelman yhteydess• tehtiin Lieksan koululaisille  liikenneturvallisuus-
kysely. Kyselyyn vastasi koululaisia kaikista luokka-asteista. Vastauksia saa-
tiin yhdeks•st• koulusta yhteens•  473 kpl,  joista  269  oli  alakoululaisten  vas-
tauksia  ja  loput  204 yl•koululaisten  vastauksia. Vastauksia saatiin Jamalin, 

 Kolin,  Meril•n,  Rantalan, Rauhalan,  Surpeenvaaran, Viekin  ja  Vuoniskylien 
alakouluista  sek• Lieksan  Keskuskoulusta  niin ala- kuin  yl•koulun  osalta.  
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Koululaisten turvav€lineiden k€ytt•, Lieksa alakoululaiset 

€  K•yt•n aina OK•yt•n  yleens•  0  K•yt•n harvemmin 	U En  k•yt• koskaan 

Autossa turvavy‚t• 
(97%liikkuuautolla)  0  

Heijasti nta  p  ime•ll•  
liikkuessa  

(94%  liikkuu pimel•) 

Skeitatessa  kyp•r•• 
(28%  skeittaa) 

Rullaluistel  lessa  polvi-, 
kyyn  •r -ja  rannesuojia  

(46%  rullaluistelee) 

Rullaluistellessakyp•r 
 (44%  rullaluistelee) 

Py‚r•illess•talvella  
fl  astaren  karta  

(67%  py‚rti  lee  talvella) 

Py‚r•illess•pime•ll•  valoja 
(85%  py‚r•i  lee  pime•ll•) 

Pyƒr•illess•py‚r•ilykyp•r 
 (94%  py‚r•ilee)  

0% 20% 40% 60% 	 80% 	 100%  

Kuva  22. 	 Lieksan alakoululaisten turvav€lineiden k€ytt•osuudet. 

Koululaisten  turvav€lineiden  k€ytt€minen 

Kyselyss• kysyttiin koululaisten turvav•lineiden k•ytt‚•. Eniten koululaiset 
k•yttiv•t turvav•lineist• turvavy‚t• autossa. Koululaisista  79-93 %  k•ytti  tur-
vavy‚t•  aina  tai  yleens•. Alakoululaisista py‚r•ilykyp•r•• k•ytti aina  tai 

 yleens•  71 %  ja yl•koululaisista  vain 13 %.  Heijastinta pime•ll• k•ytti ala-
koululaisista aina  tai  yleens•  85 %,  mutta yl•koululaisista  vain 52 %.  Pime•l-
l• py‚r•illess• valoja k•ytti alakoululaisista aina  tai  yleens•  70 %  ja yl•kou-
lulaisista  65 %.  Yleisesti ottaen alakoululaiset k•yttiv•t turvav•lineit• selv•sti 
enemm•n kuin  yl€koululaiset  (Kuva  22  ja Kuva  23). 

_____________________________  

___:rni  

__________________  

_47_[ =1  
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Koululaisten  turvav€lineiden  k€ytt•, Lieksa  yl€koululaiset • Kaytan  aina  0  K€yt€n  yleensa 	0  Kaytan  harvemmin 	DEn kayta  koskaan 

(91%  liikkuu autolla) 

Heijasti  nta pimealla  
liikkuessa  

(92%  liikkuu  pimel€) 

(33%  skeittaa) 

Rullaluistellessa  polvi-.  
kyynar-la ran  nuojia  

(62%  rullaluistelee) 

(62%  rullaluistelee) 

Py‚ rilless€  talvella  
nastarenkaita  

(74%  py‚raileetalvella) 

Py‚r€illessapimeall€  valoja 	___________  
(90%  py‚raileepime€ll€) 

Py‚r€illess€py‚r€ilykypar  

0% 20% 40% 60% 	 80% 100%  

Kuva  23. 	 Lieksan yl€koululaisten turva v€lineiden k€ytt•osuudet. 

Koulumatkan ongelmakohteet  

Koululaisilta kysyttiin my‚s koulumatkan vaarallisia paikkoja sek€ vaarallis-
ten paikkojen ongelmia. Koululaiset kokivat ongelmiksi teiden  ja  katujen  hit

-tym€t,  vilkkaan autoliikenteen, autoilijoiden korkeat ajonopeudet, teiden  ja 
 katujen ylitykset sek€ n€kem€esteet. Vastaukset  on  analysoitu kohdassa 
 2.2.  

Asukaskyselyn  yhteydess€ koulumatkoihin  ja  koulukuljetuksiin  liittyvi€ on-
gelmia kysyttiin erilhisell€ kysymyksell€. Vastauksia saatiin yhteens€  93 vas

-taajalta.  Kyselyss€ esiin nousseita koulumatkoihin liittyvi€ ongelmia olivat 
koulukuljetusmatkat  ja  -aikataulut, muiden autoilijoiden k€ytt€ytyminen sek€ 
kevyen liikenteen v€yhien  ja  tievalaistuksen  puuttuminen.  

Autossa  turvavy‚ta 	______________________________________________________________________  
I 	I 

I _________  

25% 	 7% 	 14% 

31% 27% 21% 

I0/,60/ 
Skeitatessa kypr9a ______________________________________________________________________  

82% 

9% 19% 58% 

11% 
RuIlaIuistellessakypr 	_____________________________________________________________________  

11% _______________________________________________________ 63%  

IIEI  

17% 63% 

___________ 41% ________________________ 19% 16%  

•  6% 10% 
(87%  py‚r€ilee) 	 _________________________________________________________________  76%  

Lasten  koulumatkojen  suurimmaksi turvallisuusongelmaksi koettiin koulukul- 
jetukset. Koulumatkoja pidettiin liian pitkin€  ja  linja-autojen vuoroja oli  vas- 
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taajien  mukaan liian v€h€n.  Koulukuljetusten  aikatauluja pidettiin liian tiuk-
koina  ja  matkustajien m€€r€€ liian suurena. My•s  koulukuljetukseen oikeut-
tavaa koulumatkaa  pidettiin liian pitk€n€. 

Autoilijoiden k€ytt€ytyminen, kiire  ja  varsinkin kevyen liikenteen  ja lasten 
 huomioon ottaminen koettiin ongelmana. My•s koululaisten k€ytt€ytymises-

s€ kevyen liikenteen v€ylill€  ja liikennes€€nt•jen tuntemuksessa  koettiin ole-
van parantamisen varaa. 

Kevyen liikenteen v€yl€n puuttuminen etenkin  Pankaj€rventielt€ (seututie 
 524)  koettiin ongelmaksi. Tiell€  on  paljon raskasta liikennett€  ja  lapset joutu-

vat k€ytt€m€€n tien  piennarta.  

Vastaajien mukaan  ongelmiksi  koettiin my•s  tievalaistuksen  puuttuminen, 
 talvikunnossapito,  koulun vaihtaminen kesken p€iv€n sek€  mopojen  sallimi-

nen kevyen liikenteen v€ylill€.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  laatimisen yhteydess€  kannustettiin  koulu-
ja laatimaan kyselyjen tulosten pohjalta my•s omat  koulukohtaiset  liikenne

-turvallisuussuunnitelmansa.  Suuri  osa  kouluista  laatikin  ko.  suunnitelmat 
Liikenneturvan  opastusaineiston  pohjalta.  

2.4  Esteett€myys  

Suunnitelman yhten€  painopistealueena  oli  esteett•myys. Asukaskyselyss€ 
asukkailta  tiedusteltiin yhdell€ kysymyksell€ erityisesti  esteett•myyteen  liitty-
vi€ ongelmia. Alueen  esteett•myyteen  ja esteett•myysongelmiin  saatiin ky-
selyss€ vastauksia  92  vastaajalta.  

Julkisten tilojen  saavutettavuutta  pidettiin vastaajien mukaan suurimpana 
 esteett•myysongelmana. Hissien, luiskien  sek€  automaattiovien  puuttumi-

nen koettiin ongelmaksi useammassa julkisessa rakennuksessa. My•s katu-
jen  reunakivet  ja jalkak€yt€vien korkeuserot  koettiin ongelmaksi varsinkin 

 suojateiden  kohdilla.  

Talvikunnossapitoa  pidettiin vastaajien mukaan  esteett•myysongelmaria. 
Jalkak€yt€vien  ja  kevyen liikenteen v€ylien  aurausta  ja liukkaudentorjuntaa 

 pidettiin huonona  ja  osin  hitaana. Aurausvalleista  johtuvat  n€kem€ongelmat 
 koettiin ongelmaksi talviaikaan.  

Esteett•myyteen  liittyvi€ ongelmia selvitettiin lis€ksi ty•n aikana j€rjestetyll€ 
 esteett•myysk€velyll€. K€velyst€  laadittu muistio  on  esitetty raportin liitteen€ 
 2. 

2.5  Vanhusten  vaaranpaikkakartoitus  

Vanhusten kokemia  liikenneymp€rist•n vaaranpaikkoja  kartoitettiin ty•n yh-
teydess€ tehdyll€  erillisell€ kyselyll€.  Kyselyyn saatiin vastauksia  26  vastaa

-jalta.  Suurimmaksi ongelmaksi koettiin keskustan korkeat  reunakivet  sek€  
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vaikea sis€€np€€sy useimpiln julkisiin rakennuksiin  mm. luiskien  puuttumi-
sesta johtuen. 

Useita keskustan liittymi€ pidettiin sekavina  ja  hankalina  hahmottaa etuajo-
oikeusj€rjestelyjen  ja  liittymien  laajuuden vuoksi. Lis€ksi useiden liittymien 
n€kemi€ pidettiin puutteellisina. 

Py•r€tien  puuttuminen Pielisentien varresta  ja  py•r€ilij•iden liikkuminen au-
toilijoiden seassa koettiin ongelmaksi. Mopot  ja  mopojen  salliminen kevyen 
liikenteen v€ylill€ aiheuttivat my•s vastaajien mielest€ vaaratilanteita. 

Lis€ksi vastauksissa toivottiin keskusta-alueelle  mm.  lis€€ penkkej€ sek€ 
invapaikkoja  ja  valaistuksen parantamista.  

2.6  Joukkoliikenne  

Lieksan kaupungin alueella j€rjestett€v€n linja-autoliikenteen  runko  perustuu 
kantatiet€  73  pitkin ajettaviin vakiovuoroihin. Kutsujoukkoliikenteen merkitys 

 on  kaupungin alueella  jo  nykyisin merkitt€v€  ja sen  toimivuutta pidet€€n erit-
t€in hyv€n€  ja  esimerkillisen€. Joukkoliikennetarjontaa  t€ydent€v€t taksit 
sek€ Joensuu-Nurmes -radan  kiskobussiliikenne. 

Joukkoliikenteen  j€rjest€misen osalta ei nykyisin esiinny merkitt€vi€ liiken-
neymp€rist•puutteita, esim. linja-autopys€kkien kunnossapitoon  ja  sijaintei

-hin  ollaan kyselyjen perusteella tyytyv€isi€. Yksitt€isten pys€kkien osalta  on 
 tarpeen kehitt€€ pys€kkien  ja  pys€kkiyhteyksien  valaistusta. Eniten tarpeita 

 on  tiest•n kunnossapidon kehitt€misess€ (t€sm€hoito). Koulukuljetuksiin 
liittyvi€ kehitt€mistarpeita  on  k€sitelty luvussa  2.3.  

Huomioon otettavaa  on,  ett€ Lieksan keskustan osalta eiv€t linja-autot lii-
kenn•i keskustan p€€kadulla (Pielisentiell€-Siltakadulla)  mm. Kaarisillan 
painorajoituksesta  johtuen.  

2.7  Kunnossapito 

Lieksan kaupungin alueella korostuvat tyypilliset  haja-asutusalueelle  suurel-
ta osin sijoittuvan kunnan ongelmat. P€€tiest• (kantatie  73  ja  p€€osin seutu- 
tiet) pystyt€€n pit€m€€n kunnossa eik€  mm. talvikunnossapidosta  ole juuri 

 tullut ko.  kohteista valituksia. Alemmalla tieverkolla puolestaan n€kyv€t mo-
nin paikoin p€€llysteiden huonokuntoisuudesta aiheutuvat ongelmat, talvi- 
hoidon puutteet (vaadittava tiest•n laatutaso koetaan liian matalaksi) sek€ 

 mm. soratiest•n  osalta kelirikko-ongelmat. Alemman tieverkon osalta ongel-
mia korostavat paikoin vaaralliset m€et  ja  pime€t mutkat, joita esiintyy erityi-
sesti v€h€liikenteisimmill€ teill€. Keskustan katuverkolla korostuvat talvihoi

-don  ongelmat,  mm. polanteet, uraisuus  ja  n€kem€estein€  olevat lumikasat. 
Yksityisteiden osalta ongelmia muodostavat monin paikoin niin huono kunto, 
talvikunnossapito kuin  mm. kelirikko.  Kokonaisuutena kyselyjen k€rkip€€h€n 

 on  noussut ongelmana nimenomaan teiden  ja  katujen heikko kunto. 
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Huomioon otettavaa  on,  ett€ kaupungin alueella  on  jo  nykyisin useita  m€€ri-
teltyj€ talvikunnossapidon t€sm€hoitokohteita  koskien niin  polanteen  pois-
toa,  liukkaudentorjuntaa, pistehiekoituskohteita,  kevyen liikenteen v€ylien 
hoitoa kuin  aurausvallien madallusta. T€sm€hoitokohteet  kohdistuvat  mm. 

 koulukuljetusreiteille, urautuneille tiejaksoille  sek€ vaarallisiin  liittymiin.  

2.8  Liikenneturvallisuusty€ 

Lieksan edellinen  liikenneturvallisuussuunnitelma  ei sis€lt€nyt  liikenneturval-
lisuusty•n toimintasuunnitelmaa,  mink€ vuoksi  koko  kaupungin kattava lii-
kenneturvallisuusty• ei ollut ennen suunnitelman  k€ynnistymist€  j€rjestelm€l-
list€  ja  suunnitelmallista. Kaupungissa oli kuitenkin olemassa  liikenneturvalli-
suusty•ryhm€,  johon oli nimetty eri edustajia eri  hallintokunnista  ja  yhteisty•

-kumppaneista.  Ryhm€ oli kokoontunut satunnaisesti.  Liikenneturvallisuus
-ty•t€  on  tehty kuitenkin itsen€isesti eri  hallintokunnissa  ja  yhteisty•ss€  mm. 

 poliisin, palo-  ja  pelastusviranomaisten  sek€ Liikenneturvan kanssa.  
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3  LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET  

3.1  Onnettomuuksien  v€hent€mistavoitteet  

Lieksan  liikenneturvallisuustilanteen  kehitykselle asetettavat tavoitteet joh-
dettiin valtakunnallisista  ja  It€-Suomen l€€nin tavoitteista seuraavasti: 

Valtakunnalliset tavoitteet 

Valtioneuvoston vuonna  2001  tekem€ss€  periaatep€€t•ksess€  tieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet 
liikennekuolemien  v€hent€miselle:  

Vuonna  2010  lilkennekuolemien  m€€r€n  on  oltava  alle  250.  (Vuonna 
 2007  liikenneonnettomuuksissa kuoli  362  henkil•€.) 

Pitk€n aikav€lin  liikenneturvallisuusvision  mukaan  tieliikennej€rjes-
telm€  on  suunniteltava siten, ettei kenenk€€n tarvitse kuolla eik€ 
loukkaantua vakavasti liikenteess€. Tavoitteena  on  luoda edellytykset 

 lilkennej€rjestelm€n jatkuvalle  kehitt€miselle siten, ett€ vuoden  2025 
 paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien m€€r€  on  enint€€n  100.  

Valtakunnallinen  liikenneturvallisuussuunnitelma  vuosille  2006  -  2010  val-
mistui joulukuussa  2005.  Vuonna  2001  tehty periaatep€€t•s  on  vahvistettu 
valtioneuvoston maaliskuussa  2006  tekem€ss€  periaatep€€t•ksess€.  P€€-
t•kseen  on  koottu  liikenneturvallisuussuunnitelmasta  sellaiset t€rkeimm€t 
toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto  on  tarpeen 

 liikenneturvallisuusty•t€  tekevien organisaatioiden kannalta. P€€t•ksess€  on 
 esitetty, ett€ vuosina  2006  -  2010  valmistellaan  ja  toteutetaan seuraaviin 
 osa-alueisiin liittyvi€ toimenpiteit€:  

-  Yhteisty•n tehostaminen  
- 	EU -yhteisty•  
- P€€teiden kohtaamisonnettomuuksien  v€hent€minen  
- Jalankulku-  ja  py•r€ilyonnettomuuksien  v€hent€minen asutuskes-

kuksissa  
- 	 Nopeuksien  hallinta  
- P€ihdeonnettomuuksien  v€hent€minen  
- Ammattiliikenteen  onnettomuuksien v€hent€minen  
- 	 Kuljettajaopetuksen  ja  ajokorttiseurannan  tehostaminen. 

It€-Suomen l€€nin tavoitteet 

It€-Suomen l€€nin  liikenneturvallisuussuunnitelman  2007-201 1  tavoitteeksi  
on  kirjattu: "liikennekuolemia  on  vuonna  2011  enint€€n  35  ja  loukkaantumi-
sia enint€€n  500  henkil•€". 

Suunnitelmassa  liikenneturvallisuusty•lle  on  esitetty seuraavat tavoitteet:  

1. P€€teiden kohtaamisonnettomuuksien  v€hent€minen  
2. Jalankulku-  ja  py•r€ilyonnettomuuksien  v€hent€minen asutuskes-

kuksissa  
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3. Nopeuksien  hillitseminen  
4. P€ihdeonnettomuuksien  v€hent€minen  
5. Ammattiliikenteen  onnettomuuksien v€hent€minen  
6. Onnettomuuksien seurausten  lievent€minen  
7. Vesi-  ja  maastoliikenteen  onnettomuuksien v€hent€minen. 

Kunkin tavoitteen saavuttamiseksi  on  esitetty toimenpiteet.  

3.2  Liikenneturvallisuustavoitteet  Lieksassa 

 3.2.1  M€€r€lliset  tavoitteet 

Lieksan kaupungin liikenneturvallisuuden  m€€r€lliset  tavoitteet sidottiin kau-
pungin alueella liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden  ja  kuolleiden 
henkil•iden m€€r€€n. Tavoitteen toteutumista seurataan  onnettomuustilas

-toista. 

Vuosina  1998-2007  kuoli Lieksan  tie-  ja  katuverkolla  liikenneonnettomuuk-
sissa keskim€€rin yksi henkil•  ja  loukkaantui  17,5  henkil•€ vuodessa. Ta-
voitteeksi asetettiin, ett€ vuonna  2015  ei kaupungin alueella kukaan 
kuole liikenteess€  ja  loukkaantuneiden m€€r€  on  enint€€n  10. 

3.2.2  Toiminnalliset tavoitteet 

Toiminnalliset  liikenneturvallisuustavoitteet  asetettiin  nykytilan  selvityksess€ 
esille nousseiden ongelmien pohjalta. Sek€  liikenneymp€rist•n parantamis

-toimenpiteet ett€  liikenneturvallisuusty•n toimintasuunnitelma  on  laadittu 
pyrkien edist€m€€n asetettuja tavoitteita. 

Toiminnalliset tavoitteet tarkistetaan noin kolmen vuoden v€lein  liikennetur-
vallisuusty•ryhm€ss€.  

Seuraavan kolmen vuoden aikana Lieksassa  

‚  aloitetaan  liikenneturvallisuusty•ryhm€n  toiminta  ja  liikenneturval-
lisuustilanteen  seuranta ryhm€ss€. Aloitetaan uusien toiminta-
suunnitelmien toteuttaminen.  

‚ hillit€€n  ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sek€  rakenteel-
lisin  ett€ asennekasvatuksen keinoin.  

‚ selkeytet€€n  keskustan  liikennej€rjestelyj€. 

‚  parannetaan  l€hiliikkumisymp€rist•jen  turvallisuutta  (omatoimisen 
 liikkumisen turvaaminen).  

‚  parannetaan  haja -asutusalueiden tievarsiasutuskeskittymien  tur-
va  Il i  su  utta.  

‚ kannustetaan  yrityksi€, j€rjest•j€  ja  yhteis•j€ mukaan  liikennetur-
vallisuusty•h•n. 

‚  parannetaan  koulureittien  turvallisuutta.  
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4  ONGELMAKOHTEET  JA  LIIKENNEYMP€RIST•N 
PARANTAMISTOIMENPITEET  

41  Suunnittelun l‚htƒkohdat 

Seuraavassa  on  esitetty kyselyjen  ja  haastattelujen, onnettomuusanalyysien, 
aloitteiden, yleis•tilaisuuksien sek‚ maastok‚yntien perusteella esiin nous-
seet ongelmakohteet sek‚ niihin suunnitellut toimenpiteet. Suunnittelun pai-
nopistein‚ olivat Lieksan keskusta  ja sen  l‚hialueet l‚hiliikkumisymp‚rist•i-
neen,  koulujen ymp‚rist•t taajamissa  ja haja-asutusalueella, keskeiset kyl‚- 
alueet sek‚ kantatien  73  ja  seututeiden liikenneturvallisuusongelmakohteet. 

 Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pieni‚  ja  v‚h‚isi‚ investointeja 
vaativia toimenpiteit‚. 

Toimenpiteet  on  esitetty seuraavissa luvuissa ongelmakohteittain sis‚lt‚en 
rakenteelliset  ja  liikenteen ohjauksen toimenpiteet. Lis‚ksi  on  esitetty kun-
nossapitoon, valvontaan, esteett•myyteen  ja  joukkoliikenteeseen  liittyvi‚ 
toimenpiteit‚. 

Ongelmakohdekuvaukset  ja  toimenpiteet  on  esitetty lis‚ksi tarkemmin  kar-
toilla  (Kuva  24  ja Kuva  39)  ja  raportin liitteen‚  1  olevissa toimenpidetaulu-
koissa. Taulukoissa  on  esitetty lis‚ksi toimenpiteiden toteuttamiskustannuk

-set,  kiireellisyysluokat  ja  vastuutahot.  

Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman p‚ivitett‚-
vyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot toimitettiin erillisen‚ tiedostoina 
tilaajalle p‚ivitt‚mist‚ varten. Toimenpiteit‚  on  helppo poistaa  tai  lis‚t‚ tau-
lukoihin. Lis‚ksi taulukoissa  on  seurantasarake,  johon lis‚t‚‚n merkint‚, kun 
toimenpide  on  toteutettu. 
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4.2  Lieksan keskustaajama  

24 	 Toimenpiteet Lieksan keskusta-alueella  
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Kuva  24. 	Toimenpiteet Lieksan taajamassa.  

Toimenpidenumero  1:  Kantatie  73,  Pokrontien  liittym€ 

Kantatiell†  73  keskustaajaman  etel†puolella olevassa  Pokrontien  liittym†ss† 
 on  kantatien  tasaus  Pokrontiet†  korkeammalla. Liittym† koetaan t†m†n 

vuoksi hankalaksi varsinkin talvella liukkaalla kelill†.  Pokrontien liittym†n 
liikennem††r†t  tulevat lis†ksi lis††ntym††n  Kelan toimipisteen  siirtyess† kou-
lun tiloihin.  Toimenpiteeksi  esitet††n  Pokrontien liittym†haaran tasauksen 

 nostoa  (Kuva  25).  
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Kuva  25. 	Kant atiell€ 73  oleva  Pokrontien  liittym€ koetaan hankalaksi varsinkin 
liukkaalla kelill€.  

Toimenpidenumero  2:  Kantatie  73,  Rauhalan alikulkutunneli 

Kantatien  73  Rauhalan kohdalla alittava kevyen liikenteen  alikulkutunneli 
 koetaan vaaralliseksi varsinkin huonojen  n‚kemien  takia.  Toimenpiteeksi 

 estet‚‚n keskiviivan  ja  ajosuuntanuolten  maalaamista tunneliin sek‚  liiken-
nepeilien  asentamista n‚kyvyyden parantamiseksi.  

Toimenpidenumero  3:  Kantatie  73,  keskustan etel€puoli 

Kantatien  73  nopeusrajoitus  on  Lieksan keskustan kohdalla  60 km/h.  Kes-
kustan etel‚puolella  em.  nopeusrajoitus p‚‚ttyy nykyisin  Sittapuron  sillan 

 kohdalla, jolloin niin  seututien  522  (HattLivaarantien)  liittym‚ kuin  ongelmalli
-sena  koettu  Pokrontien  liittym‚ j‚‚v‚t  8() km/h  rajoituksen  alueelle. Toimen
-piteeksi  esitet‚‚n  nopeusrajoituksen  60 km/h  jatkamista  Pokrontien liittym‚n 

 etel‚puolelle saakka.  

Toimenpidenumero  4:  Seututie  522  (Hattuvaarantie), Lamminkyl€ntien 
liittym€t 

Seututiell‚  522  (Hattuvaarantie)  olevissa  Lamminkyl‚ntien  liittymiss‚ eiv‚t 
autoilijat noudata  Stop-liikennemerkkej‚.  Merkkien  ja  pys‚ytysviivojen sijoit-
telu  on  aiheuttanut sekaannusta, koska etel‚n suunnasta tultaessa  Stop- 
merkki  on  ennen  suojatiet‚  ja  pys‚ytysviiva suojatien  j‚lkeen. Keskustan 
suunnasta tultaessa  Stop-merkki  ja  pys‚ytysviiva  ovat  suojatien  j‚lkeen. 

 Toimenpiteeksi  esitet‚‚n  kolmioiden  asettamista molemmille puolille ennen 
 suojateit‚  ja  Stop-merkkien sijoittamista  ja  pys‚ytysviivojen  maalaamista 

 suojateiden  j‚lkeen l‚hemm‚ksi p‚‚tien reunaa.  
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Toimenpidenumero  5: Rantalantien  ja SiltakadunlM€hk•ntien  liittym€  

Rantalantien  ja  Siltakadun/M€hk•ntien  liittym€  on  ep€selv€  ja  hankala hah-
mottaa niin autoilijoiden kuin kevyen  liikenteenkin  kannalta. Lis€ksi l€heisten 
kauppojen piha-alueita ei ole erotettu kevyen liikenteen v€ylist€  ja  liittym€t 

 kauppojen pihoihin ovat ep€selvi€. Toimenpiteeksi esitet€€n ensi vaiheessa 
kauppojen piha-, liittym€-  ja  pys€k•intij€rjestelyj€  sek€ pitk€ll€ t€ht€imell€ 
liittym€n parantamista kiertoliittym€ksi  (Kuva  26  ja Kuva  27).  

Kuva  26. 	Rantalantien  ja Siltakadun/M€hk•ntien lllttym€  on  ep€selv€  ja  hankala  
ha  hm  ottaa.  
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Kuva  27. 	 Kevyen liikenteen  v€  yl€€  ja  kauppojen piha-alueita ei ole eroteltu. 

Toimenpidenumero  6:  Palokujan  ja  Paloasemantien  liittym€ 

Palokujan  ja  Paloasemantien  liittym‚ss‚  on  ongelmana erityisesti kevyen 
liikenteen kannalta huono n‚kyvyys sek‚ kevyen liikenteen v‚yl‚n puuttumi-
nen. Toimenpiteeksi esitet‚‚n kevyen liikenteen v‚yl‚n rakentamista  Palo

-asemantielle  v‚lille Rantalantie - Palokuja, jotta kevyt liikenne saadaan oh-
jattua turvallisesti Rantalantien varteen. 

Toimenpidenumero  7:  lljanniementien  ja  Sohotien  liittym€ 

Iljanniementie  on  suora  ja  liikennealueeltaan  leve‚ katu, joka houkuttelee 
korkeisiin ajonopeuksiin asuinalueella. Toimenpiteeksi esitet‚‚n korotetun 
liittym‚alueen rakentamista lljanniementien  ja  Sohotien  liittym‚‚n  (Kuva  28).  

Toimenpidenumero  8:  Siltakatu 

Siltakadulla  on  Rantalantien  ja  Kaarisillan  v‚lill‚ kevyen liikenteen v‚yl‚  vain 
 kadun it‚puolella, vaikka myƒs kadun l‚nsipuolella  on  selv‚ kevyen liiken-

teen yhteystarve. Kaarisillalla v‚yl‚t ovat molemmilla puolilla siltaa. Toimen-
piteeksi esitet‚‚n kevyen liikenteen v‚yl‚n rakentamista Siltakadulle Kaari- 
sillan ja  Rantalantien  v‚lille kadun toiselle puolelle  (Kuva  29).  

Kaarisillasta  keskustan suuntaan (Pielisentien  ja  Hovileirinkadun  v‚lill‚) ei 
kevyen liikenteen v‚yl‚‚ ole eroteltu ajoradasta. Toimenpiteeksi esitet‚‚n 
kevyen liikenteen v‚yl‚n parantamista  ja  erottamista ajoradasta reunakive-
yksell‚  (Kuva  30).  
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Kuva  28. 	 lljanniementien  ja  Sohotien  liittym€€n esitet€€n korotetun liittym€alu- 
een  rakentamista.  

Kuva  29. 	 Varsinainen kevyen liikenteen v€yl€ puuttuu Siltakadulla kaarisillan  ja  
Rantalantien  v€lit€, johon nyt  on  muodostunut leve€ piennar. 
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Kuva  30. 	 Pielisentien  ja  Hovileirinkadun  v€lill€ ei kevyen lIIkenteen v€yl€€ ole 
eroteltu ajoradasta. 

Toimenpidenumero  9:  Siltakatu,  Kaarisilta 

Kaarisilta  on  kapea  ja  huonokuntoinen.  Liikenn•inti  sillalla  on  kielletty  ras-
kailta ajoneuvoilta ja  sillalla  on 3  tonnin  painorajoitus  sek•  3,5  metrin  korke-
usrajoitus.  Sillan  molemmilla puolilla  on  kapeat kevyen liikenteen v•yl•t, jot-
ka ovat puurakenteisia.  

Sillan  mandollisia  k€ytt•rajoituksia  tutkitaan kev••ll•  2009  k€ynnistyneess€ 
Pielisentieri yleissuunnitelmassa. 

Siltakadulla  l•hell•  Kaarisiltaa  sijaitsevaan  Koski-Jaakon kadun liittym••n 
esitet••n lis•ksi  v€ist€misvelvollisuusmerkin  asettamista  Koski-Jaakon ka-
dun suunnasta tuleville.  

Toimenpidenumero  10:  Siltakadun  ja  Simo  Hurtan  kadun liittym‚. 

Simo  Hurtan  katu toimii yhten• keskustaan  kantatielt€  73  johtavana sis••n
-tuloreittin€.  Heti  kantatielt€  keskustan suuntaan  k€€nnytt€ess€  on  sekavaksi 

koettu  Siltakadun  liittym•.  Liittym€n parantamisratkaisuja  tulee tutkia  Pie
-lisentien  suunnittelun yhteydess•, koska  Pielisentien  ja  mm.  Kaarisillan  pa

-rantamisratkaisuilla  tulee olemaan merkitt•v• vaikutus my€s  em.  liittym€n 
parantamistarpeisiin  ja  -mandollisuuksiin  (Kuva  31).  Samalla tulee tutkia 
my€s mandollisuudet katkaista Simo  Hurtan  kadun liittym• kokonaan  kanta- 
tielt•  73. 
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Kuva  31. 	Siltakadun  ja  Simo Hurtan kadun liittym€ koetaan sekavaksi. 

Toimenpidenumero  11:  Pielisentie 

Pielisentie  on  Lieksan keskustan l•pi johtava  vilkas  p••katu. Kadulla  on 
keskustajaksolla  kaksi kaistaa suuntaansa. Ulommaisia kaistoja k•ytet••n 
kuitenkin p••osin pys•k‚intiin  ja  k••ntymiseen  oikealle. Pielisentien ongel-
mana  on mm.  py‚r•teiden puuttuminen, mist• johtuen py‚r•ilij•t liikkuvat 
autoliikenteen seassa  ja osa  jalkak•yt•vill•. My‚s pys•k‚idyt autot aiheutta-
vat vaaratilanteita py‚r•ilij‚ille. Katuliittym•t ovat tasa-arvoisia  ja  useat niist• 
koetaan vaikeasti hahmotettaviksi. Keskustajakson pohjois-  ja  etel•p••ss• 

 olevat Asemakadun  ja  Siltakadun liittym•t  koetaan sekaviksi, erityisesti 
Asemakadun liittym•• pidet••n liian laajana  ja  hankalana. Pielisentiell•  on 

 my‚s paljon esteett‚myysongelmia  (Kuva  32). 

Pielisentien yleissuunnitelman  laatiminen k•ynnistettiin kev••ll•  2009. 
 Suunnitelmassa tulee tutkia  mm. kiertoliittymien rakentamismandollisuudet 

Siltakadun  ja  Asemakadun liittymiin, Koulukadun liittym•n  mandollinen korot-
taminen, v•ist•misvelvollisuus-  ja  pys•k‚intij•rjestelyt,  kevyen liikenteen 
olosuhteiden parantaminen sek• esteett‚myysongelmien lievent•minen. 
Erityist• huomiota tulee kiinnitt•• todettuihin onnettomuuksien kasaumapis-
teisiin (kohta  2.1.3).  
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Kuva  32. 	Pielisentien  ongelmana ovat  mm.  koko kat ut/lan j€sentym€tt•myys,  
puutteelliset kevyen liikenteen olosuhteet  ja  monet  esteett•myyson-
ge/mat. 

Toimenpidenumero  12: Koski -Jaakon katu  

Koski -Jaakon kadun  ongelmiksi  koetaan tasa-arvoiset  liittym‚t, poikkikatujen 
liittymien  huonot n‚kem‚t sek‚ kadun huono kunto. Kadun varteen sijoittu-
vat Lieksan  Keskuskoulut,  joiden v‚lill‚  on  paljon myƒs keskell‚  koulup‚iv‚‚ 

 tapahtuvaa liikkumista.  Toimenpiteeksi  esitet‚‚n  Koski-Jaakon kadun muut-
tamista  etuajo -oikeutetuksi sek‚ samalla  korotettujen liittym‚alueiden  raken-
tamista  Moisionkadun, Koulukadun, Urheilukadun  ja  N‚rhitien/Pajakadun 
liittymiin  sek‚  loivapiirteisen hidastetƒyssyn  rakentamista koulun kohdalle 

 Kuhmonkadun  ja  Tapionkadun  v‚lille.  Ko,  hidasteet  voidaan toteuttaa, kun 
kadun varrella sijaitseva  paloasema  on  siirtynyt uuteen paikkaan.  

Toimenpidenumero  13:  Koulukatu 

Koulukatu  on  yksi  Pielisentien poikkikaduista.  Katu  on  leve‚  ja  molemmilla 
puolilla olevat jalkak‚yt‚v‚t ovat osin huonokuntoisia. Kadun varteen sijoit-
tuu Lieksan  Keskuskoulun  alakoulu. mist‚ johtuen alueella liikkuu paljon 

 alakoululaisia. Toimenpiteeksi  esitet‚‚n kadun kaventamista  ja  pys‚kƒintij‚r-
jestelyj‚  sek‚ kevyen liikenteen v‚ylien parantamista  (Kuva  33).  Toimenpi-
teet tulisi toteuttaa mandollisuuksien mukaan  Pielisentien  parantamisen yh-
teydess‚. J‚rjestelyiss‚ tulee ottaa huomioon myƒs  koulukuljetusten  vaati-
mat j‚rjestelyt.  
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Kuva  33. 	Koulukatu on liikennetarpeisiin  n€hden liian leve€. Lis€ksi jalkak€yt€- 
v€t ovat kapeatja osin huonokuntoiset. 

Toimenpidenumero  14:  Pielisentie, Tapionkadun  ja  Pajakadun liittym€t 

Pielisentiell•  sijaitsevien  Tapionkadun  ja  Pajakadun liittymien  kohdilla olevat 
 suojatiet  koetaan  vaarallisiksi. Toimenpiteeksi  esitet••n  korotettujen  liittym•- 

alueiden rakentamista  Pielisentielle Tapionkadun  ja  Pajakadun liittymiin. 

Toimenpidenumero  15:  Pielisentien  ja  Koski -Jaakon kadun liittym€ 

Pielisentien  ja  Koski-Jaakon kadun liittym• koetaan ongelmalliseksi huono-
jen  n•kemien,  vilkkaan liikenteen  ja  ep•selvien v•ist•misvelvollisuuksiensa 

 takia.  Toimenpiteeksi  esitet••n ensi vaiheessa  etuajo-oikeusj•rjestelyjen 
selkeytt•mist• kolmioilla  ja  pitemm•ll• t•ht•imell•  liittym•n porrastamista. 

Toimenpidenumero  16: Koski -Jaakon kadun  ja  M€nninkadun  liittym€  

Koski -Jaakon kadulla heti  kantatien liittym•n  j•lkeen sijaitseva  M‚nninkadun 
 tasa-arvoinen liittym• aiheuttaa erityisesti  ulkopaikkakuntalaisille  usein vaa-

ratilanteita, koska liittym• sijaitsee  kantatielt•  saavuttaessa  yll•tt•v•ss•  pai-
kassa.  Toimenpiteeksi  esitet••n kolmion asettamista  M‚nninkadun  suunnas-
ta tuleville.  

Toimenpidenumero  17:  Kainuuntie 

Kainuuntien  ongelmat koskevat sek• kevytt• liikennett• ett• ep•selviksi ko-
ettuja  liittymien v•ist•misvelvollisuuksia.  Useat  liittymien  kohdilla olevat ke-
vyen liikenteen  ylityspaikat  koetaan  vaarallisiksi. Toimenpiteeksi  esitet••n 

 Kainuuntien  muuttamista  etuajo -oikeutetuksi  kaduksi  ja  samalla  korotettujen 
loivapiirteisten suojateiden  rakentamista  Kalevankadun/V•in‚l•ntien liitty - 
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m‚‚n, Savolankadun/Jokikadun liittyrn‚‚n,  Kalevankadun sek‚ Sora-
tien/Suotien liittym‚‚n.  Ko.  toimenpiteell‚ selkeytet‚‚n Kainuuntien merki-
tyst‚ kaupungin sis‚‚ntulov‚yl‚n‚, mutta huolehditaan liikenneturvallisuusti-
lanteesta hillitsem‚ll‚ liian korkeita ajonopeuksia. 

Toimenpidenumero  18:  Kalevankadunja Kalevanpolun  liittym€ 

Kalevankadun  ja  Kalevanpolun  liittym‚ koetaan ongelmalliseksi huonojen 
n‚kemien sek‚ autojen korkeiden ajonopeuksien takia. Toimenpiteeksi esi-
tet‚‚n korotetun liittym‚alueen rakentamista Kalevankadun  ja  Kalevanpolun 

 Ii  ittym  ‚‚n.  

Toimenpidenumero  19:  Suotie  v€lill€ Peltolankatu - Ansuntie 

Suotie  on  tarkoitettu Peltolankadun  ja  Ansuntien  v‚lill‚ ainoastaan kevyelle 
liikenteelle. V‚yl‚‚ k‚ytet‚‚n kuitenkin myƒs l‚piajoon autoilla. Toimenpi-
teeksi esitet‚‚n betoniporsaan/k‚‚nnett‚v‚n puomin laittamista Suotielle 
est‚m‚‚n l‚piajo. 

Toimenpidenumero  20:  Suotien  ja  Kaskenkadun  liittym€ 

Suotien  ja  Kaskenkadun  liittym‚ss‚ ongelmana ovat autoilijoiden korkeat 
ajonopeudet sek‚ huonot n‚kem‚t. Toimenpiteeksi esitet‚‚n korotetun  hit

-tym‚alueen  rakentamista Suotien  ja  Kaskenkadun  liittym‚‚n. 

Toimenpidenumero  21:  Suotien  ja  Repotien  liittym€ 

Suotien  ja  Repotien  liittym‚ koetaan ongelmalliseksi autoilijoiden korkeiden 
ajonopeuksien sek‚ huonojen n‚kemien takia. Toimenpiteeksi esitet‚‚n 
korotetun liittym‚alueen rakentamista Suotien  ja  Repotien  liittym‚‚n. 

Toimenpidenumerot  22-24:  Seututie  524  (Pankaj€rventie)  v€lill€ Kev€t- 
niemen liittym€  - Meril‚ 

Seututiell‚  524  (Pankaj‚rventiell‚)  ei ole v‚lill‚ Kev‚tniemen liittym‚ - Meril‚ 
kevyen liikenteen v‚yl‚‚  tai  valaistusta.  Ko.  v‚lill‚  on  paljon kevytt‚ liiken-
nett‚,  tie on  vilkasliikenteinen  ja  raskaan liikenteen osuus  on  suuri. V‚lill‚  on 

 tapahtunut myƒs useita onnettomuuksia. Toimenpiteeksi esitet‚‚n kevyen 
liikenteen v‚yl‚n  ja  valaistuksen rakentamista v‚lille Kev‚tniemen liittym‚ - 
Meril‚. Seututielle esitet‚‚n Repotien liittym‚‚n myƒs v‚istƒtilan rakentamis-
ta sek‚  Stop -merkin asettamista Repotielt‚ tuleville. Repotielle, noin  200 

 metri‚ ennen liittym‚‚ esitet‚‚n lis‚ksi ennakkovaroitusmerkin asentamista 
(v‚ist‚misvelvohlisuusmerkki  ja  his‚kilpi  "Stop 200 m"  (Kuva  34).  
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Kuva  34. 	 Seututielt€  524  (Pankaj€,'ventielt€)  puuttuu kevyen liikenteen v€yl€ 
sek€ valaistus. 

Toimenpidenumero  25:  Seututien  524  ja  Pielisentien/Nurmestien  liitty-
m€ 

Kevyen liikenteen ylitykset koetaan seututien  524  ja  Pielisentien/Nurmentien 
 liittym€ss€ vaarallisiksi, koska paikalla ei ole suojatiet€  (Kuva  35).  Toimenpi-

teeksi  esitet€€n keskisaarekkeellisen suojatien rakentamista  ja  suojatien 
ennakkovaroitusmerkkien  (merkki nro  151)  asettamista seututielle  524  liitty

-m€n  molemmin puolin ottaen huomioon my•s raskaan liikenteen k€€ntymis
-ten  vaatimat tilatarpeet. 

Lis€ksi liittym€n keskustan puoleisella haaralla esitet€€n kevyen liikenteen 
ohjauksen  ja  opastuksen  tehostamista, jotta kevyt liikenne ohjautuisi k€ytt€-
m€€n uutta Rentukantien suuntaan johtavaa kevyen liikenteen yhteytt€ (eik€ 
Pielisentien vartta, jossa ei ole kevyen liikenteen v€yl€€).  
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Kuva  35. 	Seututiell€  524  ei ole  Pielisentien/Nurmestien  liittym€ss€  suojatiet€  ja  
tien ylitt€minen koetaan vaaralliseksi.  

Toimenpidenumero  26:  Kantatien  73  ja  seututien 524/Kev€tniementien 
 liittym€ 

Kantatien  73  ja seututien  524  liittym€ss€ eli  ns. Kev‚tniemen nelihaaraliitty-
m‚ss‚  on  tapahtunut lukuisia onnettomuuksia.  Kantatien  nopeusrajoitus  on 
liittym‚n  kohdalla  80 km/h. Kantatien liikennem‚‚r‚t  ovat  liittym‚n  kohdalla 
suuria. Samoin raskaan liikenteen m€€r€t ovat liittym€ss€ suuria johtuen 

 mm. seututien 524  kautta  Kev‚tniemess‚  sijaitsevalle  sahalle suuntautuvista 
puutavarakuljetuksista. Toimenpiteeksi  esitet€€n  kiertoliittym‚n  rakentamis-
ta. Katso my•s toimenpide  27  (Kuva  36).  
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Kuva  36. 	Kantatien 73  ja seututien 524/Kev€tniementien  liittym€  on vilkas/liken- 
teinen  ja  raskaan liikenteen osuus  on  huomattava. Liittym€ss€  on  ta-
pahtunut useita onnettomuuksia.  

Toimenpidenumero  27:  Kantatie  73,  keskustan pohjoispuoli 

Kantatiell€  73 on  keskustan pohjoispuolella, erityisesti  ns. Kev€tniemen  hit
-tym€ss€  tapahtunut useita onnettomuuksia. Nykyisin keskustan kohdalla 

oleva  60 km/h  nopeusrajoitus p€€ttyy  Kalliokadun kiertoliittym€n  pohjoispuo-
lella.  Toimenpiteeksi  esitet€€n  nopeusrajoituksen  60 km/h  jatkamista  kanta- 
tiell€  73  yli  Kev€tniemen liittym€n, Sahatien katuliittym€€n  asti.  

Toimenpidenumero  28:  Maantie  15900,  YI€-Viekintie  

Yl€-Viekin  tie  sijoittuu  alkuosuudeltaan asuinalueelle,  mutta tiet€ ei ole 
 asuinalueen  kohdalla kokonaisuudessaan valaistu.  Toimenpiteeksi  esitet€€n 

valaistuksen jatkamista noin  250  metri€ pohjoiseen p€in.  

Toimenpidenumero  29:  Maantie  15880,  Surpeenvaara  

Maantie  15880 on  kapea eik€  sen  varrella ole kevyen liikenteen v€yl€€. 
Maantien nopeusrajoitus  on  Surpeenvaaran  kohdalla  40 km/h.  Tievalaistus 

 on  vanha  ja  heikkotehoinen.  Tielle  on  rakennettu kaksi  hidastet•yssy€  kou-
lun l€heisyyteen.  Toimenpiteeksi  esitet€€n valaistuksen parantamista  ja  ke-
vyen liikenteen v€yl€n rakentamista. Alueella ollaan l€hivuosina  uusimassa 

 mm.  vesihuoltoa,  jonka yhteydess€  em.  toimenpiteet tulisi toteuttaa. Kohde 
sijoittuu asemakaava-alueelle.  
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Toimenpidenumero  30:  Maantie  15880,  Surpeenvaaran  koulun liittym€ 

Maantien  15880  ja Surpeenvaaran  koulun liittym•ss• ovat liittym•n•kem•t 
huonot. Ongelmaksi koetaan my‚s autoilijoiden korkeat ajonopeudet sek• 
suojatien puuttuminen. Toimenpiteeksi esitet••n liittym•n•kemien paranta-
mista. Lis•ksi liittym••n kannattaa rakentaa suojatie maantien  15880  kevyen 
liikenteen v•yl•n rakentamisen yhteydess•. 

Toimenpidenumero  31:  Surpeenvaaran  koulun piha 

Surpeenvaaran  koulun pihaj•rjestelyt ovat sekavia. Koululaisten v•lituntipi-
haa ei ole eroteltu pys•k‚inti-  ja saattoliikennealueista.  Lis•ksi  mm.  polku-
py‚rille ei ole erillist• katosta  tai telinett•. Toimenpiteeksi  esitet••n koulun 
pihaj•rjestelyj• sek• v•lituntipihan erottamista pys•k‚inti-  ja j•tt‚liikennealu-
eista.  My‚s polkupy‚rille esitet••n j•rjestett•v•ksi py‚r•parkkia  tai  erillist• 
katosta. 

Kuva  37. 	Surpeenvaaran  koulun  v€lituntipihaa  ei ole  eroteltu pys€k•inti-  ja  j€tt•- 
liikennealueista. 

Toimenpidenumero  32:  Kantatie  73,  rautatien tasoristeys 

Kantatiell•  73  olevan rautatien tasoristeyksen kohdalla  on  tapahtunut onnet-
tomuuksia. Ongelmana  on,  etteiv•t nykyiset varoitusvalot n•y tarpeeksi hy-
vin autoilijoille varsinkaan kirkkaalla s••ll•. Toimenpiteeksi esitet••n varoi-
tusvalolaitteiden parantamista  (Kuva  38).  
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Kuva  36. 	Kantatiell€ 73  tasoristeyksen  varoitusvalot  eiv€t n€y autoilijoille tar- 
peeksi hyvin kirkkaalla s€€ll€,  

Toimenpidenumero  33:  M€nnunkadun  ja  Papinkujan  liittym• 

Nykyisen  K-Supermarket  Oltermannin  laajentamisen suunnittelun yhteydes-
s‚  on  noussut esille tarve Mƒnninkadun  ja Papinkujan liittym‚n  kevyen lii-
kenteen j‚rjestelyjen parantamiseksi. Toimenpiteeksi esitet‚‚n jalkak‚yt‚-
v‚n rakentamista Mƒnninkadun varteen nykyisen  K-Supermarket  Olterman-
nm  puolelle sek‚ liittym‚n suojatiej‚rjestelyj‚ ottaen huomioon myƒs l‚hei-
sen linja-autoaseman liittym‚n rajaamistarpeet. 

Toimenpidenumero  34:  Asuinalueet  keskusta-alueella 

Keskusta-alueen asuinalueilla ovat etuajo-oikeusj‚rjestelyt sekavia. P‚‚-
s‚‚ntƒisesti liittym‚t ovat tasa-arvoisia, mutta joissakin liittymiss‚  on  kolmiot. 
Toimenpiteeksi  esitet‚‚n etuajo-oikeusj‚rjestelyjen yhten‚ist‚mist‚  ja sel-
keytt‚mist‚ asuinalueittain.  Lis‚ksi kaikille asuinalueille esitet‚‚n toteutetta-
vaksi yhten‚inen  30 km/h  -aluenopeusrajoitus. 

Toimenpidenumero  35:  Keskusta-alue 

Keskusta-alueen p‚‚kaduille lukuun ottamatta Pielisentien keskustajaksoa 
esitet‚‚n nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia (kiinnitet‚‚n huomiota nope-
us rajoitu ksi  in).  

Toimenpidenumero  36:  Keskusta 

Nykyinen keskusta-alueen katuvalaistus  on  osin vanhaa  ja  tehotonta. Kes- 
kusta-alueen katuvalaistusta esitet‚‚n saneerattavaksi  ja valaisinten  muut- 
tamista energiatehokkaimmiksi. Samalla esitet‚‚n h‚m‚riksi koettujen py - 
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s‚kki-  ja suojatiekohteiden  valaistuksen parantamista.  Ko.  tarve  on  noussut 
esille  mm.  asukaskyselyjen  yhteydess‚.  

Mopoilu kantatien  73  kevyen liikenteen v€yl€ll€ 

Kantatien  varrella olevalla kevyen liikenteen v‚yl‚ll‚ sallitaan nykyisin myƒs 
 mopoilu,  niin  60 km/h-  kuin  80 km/h-  rajoitusalueilla.  Kyselyiss‚  on  noussut 

esille, ett‚  mopoilijoiden  ajotavat koetaan paikoin  h‚iritseviksi  ja  vaaratilan-
teita  aiheuttaviksi.  Mik‚li  mopoilu  kiellett‚isiin kevyen liikenteen v‚yl‚lt‚, 
siirtyisiv‚t  mopoilijat kantatielle.  Kokonaisuutena voidaan  mopoilun  sallimista 
kevyen liikenteen v‚yl‚ll‚ pit‚‚ kuitenkin liikenneturvallisuuden kannalta 
parempana, koska  mopoilu kantatiell‚  muun liikenteen seassa, muuta liiken-
nett‚  hitaampana  aiheuttaisi enemm‚n vaaratilanteita. Tilannetta tulee kui-
tenkin seurata jatkossa  ja  tarvittaessa kielt‚‚ kevyen liikenteen v‚yl‚ll‚  mo-
poilu. 
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4.3  Haja -asutusalue  

Toimenpiteet  haja -asutusalueefla  

Kevyen hikenteen v‚yl‚ 

 Va  la  istus  

Valaistuksen saneeraus 

Puuhuollon turvaamisrahafla 
toteutettavat  kohteet 

Nopeusrajoituksen  muutos  

ƒ 
^ ƒƒ 

______ _  *5 

I 

S. 
S 

I 
	 S 

S 

S..  - 
	 .5 S S S 

 

%_ 
/\ ___, 	 -  

-  

S _5 
S 	 # 

(;.p €y  Lupa  L43  

Kuva  39. 	 Toimenpiteet  haja -asutusalueella.  

Toimenpidenumerot  40  -  43:  Seututie  504,  Koli  

Maantien  504  kevyen liikenteen j‚rjestelyist‚ v‚lill‚  Kahn  kyl‚  -  Loma -Kohi  on 
 valmistunut vuonna  2005  tarveselvitys.  Em.  selvityksen pohjalta esitet‚‚n 

ensi vaiheessa kevyen liikenteen v‚yl‚n sek‚ valaistuksen rakentamista 
v‚lille  Kahn  kyl‚  - Purnuniemen yksityistie  (toimenpiteet  40  ja  41).  Pitk‚ll‚ 
t‚ht‚imell‚ esitet‚‚n lis‚ksi kevyen liikenteen v‚yl‚n jatkamista  koko  v‚lille 

 Purnuniemen yksityistie -  Loma-Koli  (toimenpide  42)  sek‚ valaistuksen ra-
kentamista v‚lille maantien  5047  liittym‚  -  Loma -Kohi  (toimenpide  43).  
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Toimenpidenumero  44:  Kantatie  73,  maanteiden  15852  ja  15837  liittym€ 

Kantatiell‚  73 on  maanteiden  15852  ja  15837  liittymien  l‚heisyydess‚ tapah-
tunut useita onnettomuuksia. Liittym‚alueella n‚kem‚t ovat hyv‚t, mutta 
Ilittym‚t sijaitsevat vinosti kantatiehen n‚hden johtaen helposti ajonopeuksi

-en  kasvuun sivuteilt‚ kantatielle k‚‚nnytt‚ess‚. Lis‚ksi liittym‚ sijaitsee  kan
-tatiell‚ ohitussuorien  v‚liss‚. Toimenpiteeksi esitet‚‚n  Stop -merkkien aset-

tamista  ja  pys‚ytysviivojen  maalaamista molempiin yhdysteiden liittymiin 
sek‚ kes‚nopeusrajoituksen alentamista liittym‚alueella  80  km/h:iin. 

Kuva  40. 	Kantatiell€ 73  olevien maanteiden  15852  ja  15837 liittymien liitty- 
m€n€kem€t  ovat hyv€t, mutta liittym€t sijaitsevat vinosti  kanta  tiehen 
n€hden. 

Toimenpidenumero  45:  Vuoniskylien  koulun piha 

Vuonisj‚rvenkyl‚ss‚  sijaitsevan Vuoniskylien koulun piha-alueen valaistus 
 on  heikko. Toimenpiteeksi esitet‚‚n koulun piha-alueen valaistuksen paran-

tamista. 

Toimenpidenumero  46:  Maantie  15071,  Vuonislahti  

Maantien  5071  valaistus  on  Vuonislandessa  huonokuntoinen  ja  heikkotehoi-
nen. Toimenpiteeksi  esitet‚‚n valaistuksen uusimista  ja  muuttamista ener-
giatehokkaammaksi.  
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Toimenpidenumero  47:  Seututie  522  (Hattuvaarantie)  v€lill€ Pankakos-
ki-Rauhala 

Seututiell€  522  (Hattuvaarantie)  on  kevyen liikenteen v€yl€ ilman valaistusta. 
Toimenpiteeksi esitet€€n tievalaistuksen rakentamista seututielle  522 Pan

-kakosken  ja  Rauhalan v€lille. 

Toimenpidenumero  48:  Seututie  522,  Pankakoski 

Seututiell€  522 on  Pankakosken  taajaman kohdalla nopeusrajoitusmerkki  80 
km/h  ennen taajama p€€ttyy-merkki€. Toimenpiteeksi esitet€€n nopeusrajoi-
tusmerkin siirt€mist€ noin  60  metri€ Hatunkyl€n suuntaan taajama p€€ttyy- 
merkin j€lkeen sijaitsevaksi. 

Toimenpidenumero  49:  Kantatie  73  v€lill€ Vartiala - Jamalin koulu 

Kantatien  73  kes€nopeusrajoitus  on  p€€s€€nt•isesti  100 km/h  lukuun otta-
matta Lieksan keskustan kohtaa, seututien  518  liittym€aluetta Vornassa  ja 

 maantien  5260  liittym€aluetta Viekiss€  sek€ Jamalin koulun kohtaa. Toi-
menpiteeksi esitet€€n liikenneturvallisuus-  ja  nopeusrajoitusten yhten€ist€-
missyist€ keskustan pohjoispuolella Vartialan  ja  Jamalin koulun  v‚lisen  va-
jaan kolmen kilometrin mittaisen  100 km/h  kes€nopeusrajoitusosuuden  no

-peusrajoituksen  alentamista  80  km/h:iin. 

Toimenpidenumero  50:  Jamalin koulun piha 

Jamalin koulun pihalla ei koululaisten v€lituntipihaa ole eroteltu pys€k•inti-
paikoista. Toimenpiteeksi esitet€€n koulun pihaj€rjestelyj€ (v€lituntipihan 
erottaminen pys€k•intipaikoista esimerkiksi aidalla). 

Toimenpidenumero  51:  Maantie  15891,  Vieki  

Maantiell€  15891 on  tapahtunut Viekin kohdalla useita onnettomuuksia.  Tie 
on  alkuosalla  sijaitsevan asutuksen kohdalla huonokuntoinen, sekava  ja 

 geometrialtaan  puutteellinen. Nopeusrajoitus  on  tien alkuosalla  50 km/h. 
 Toimenpiteeksi  esitet€€n nopeusrajoituksen  50 km/h  jatkamista Egyptinkor

-yen  suuntaan noin  500  metrin matkalla (ohi nykyisen asutuksen pohjois-
osan). 

Toimenpidenumero  52:  Maantie  5260,  Vieki  

Maantien  5260  nopeusrajoitus  on  tien alkuosalla Viekiss€  50 km/h. Tie on 
 kapea  ja  tien varrella liikkuu my•s koululaisia. Toimenpiteeksi esitet€€n  no

-peusrajoituksen  50 km/h  jatkamista maantiell€  5260  noin  400  metri€ Nurmi-
j€rven suuntaan, jolloin rajoitusalue  on  my•s tieymp€rist•n kannalta ymm€r -
rett€v€mpi. 

Toimenpidenumero  53:  Seututie  524,  Nurmij€rvi 

Nurmij€rven kyl€n kohdalla  on  seututien  524  nopeusrajoitus  60 km/h.  Kyl€- 
keskuksesta pohjoisen suuntaan tien varteen sijoittuu asutusta. Toimenpi-
teeksi esitet€€n nopeusrajoituksen  60 km/h  jatkamista noin kilometrin verran 
Kuhmon suuntaan, ohi vilkkaimman asutuksen. 
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Puuhuollon turvaamisrahakohteet  Lieksassa 

Valtakunnallisella  puuhuollon turvaamisrahalla kunnostettavia  kohteita  on 
 Lieksassa nelj•ll• eri tiell•  (seututiell•  524  Nurmij•rvelt•  kaupungin rajalle, 

 seututiell•  522  Palopurosta Kitslin,  maantiell•  5202  koko  tieosalla  Raja- 
ahosta  Kitsiin  sek• maantiell•  5200 Raja -ahosta  Jaakonvaaraan).  Kohteet 

 on  merkitty  toimenpidekarttoihin. 

Kantatie  73,  tienvarsiraivaukset 

Kantatiell•  73 on  tehty  tienvarsiraivauksia  vuosina  2002-2006.  Tienvarsi-
raivauksilla  on  ollut selv• vaikutus hirvionnettomuuksien m••r••n  ja  ajomu-
kavuuteen n•kemien  selv•n•  parantumisena. Toimenpiteeksi  esitet••n tien

-varsiraivausten jatkamista/uusimista  s••nn‚llisin v•liajoin  (3-4  vuotta), jotta 
niiden vaikutukset pysyv•t riitt•vin•.  

Kantatie  73,  keskustan kohdan automaattinen  nopeusvalvonta 

Kantatiell•  73 on  automaattivalvontaa  tien etel•osassa  Uuron  ja  Uimaharjun 
 v•lill•.  Automaattivalvonnan  jatkamista  tai  yksitt•isten  valvontapisteiden  ra-

kentamista Lieksan keskustan kohdalle (reuna-alueilla sijaitsevien  liittymien 
 l•heisyyteen, ei  kiertoliittymien kohdille)  tulee jatkossa selvitt•• (pitk•ll• t•h-

t•imell•).  

4.4  Esteett€myys  

V•est‚n ik••ntyminen  ja sen  my‚t•  esteett‚myys  nousevat tulevaisuudessa 
yh•  merkitt•v•mp••n  rooliin, mik• tulee ottaa huomioon my‚s  liikkumisym-
p•rist‚•  suunniteltaessa  ja  parantaessa. Esteett‚myyskyselyiden  ja  -k•velyn 
perusteella suunnitellut  liikenneymp•rist‚n parantamistoimenpiteet  on  esitet-
ty luvussa  4.2  ja  muistio  esteett‚myysk•velyst•  on  esitetty liitteess•  2.  

Esteett‚myyden  edist•minen edellytt•• lis•ksi kaupungin henkil‚kunnalta 
 esteett‚myystiet•myst•,  mink• vuoksi henkil‚kunnan kouluttaminen  on  t•r -

ke••. Kaupunkiin  esitet••nkin  valittavaksi  esteett€myysvastaava,  joka  pe-
rehtyy  aiheeseen, osallistuu tarpeellisiin  koulutuksiin  sek• vastaa  esteett‚-
myyden organisoinnista  kaupungissa.  Esteett‚myysvastaava  osallistuu  lii-
kenneturvallisuusty‚ryhm•n  toimintaan  ja  koordinoi  esteett‚myysty‚t•  kai-
kissa  hallintokunnissa  sek• pit•• yhteytt• vanhus-  ja  vammaisneuvostoihin. 
Esteett‚myysvastaavan  teht•v•n•  on  varmistaa  esteett‚myysasioiden  huo-
mioon ottaminen kaikessa kaupungissa teht•v•ss• suunnittelussa  ja  raken-
tamisessa.  

4.5  Joukkoliikenne 

Joukkoliikenteen  osalta ovat  liikenneymp•rist‚n kehitt•mistarpeet  v•h•isi•. 
 Joukkoliikenteen  olosuhteiden kehitt•minen tulee kuitenkin ottaa huomioon 

esitetyiss•  parantamistoimenpiteiss•, esim.  kevyen liikenteen v•yl•-  ja  liitty
-mien  parantamishankkeissa.  Seuraavissa maanteiden hoitoa  ja  kunnossapi
-toa  koskevissa  alueurakoissa  esitet••n lis•ksi  jatkettavaksi t•sm•hoitokoh- 
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teiden m€€rittely€ ottaen huomioon mandolliset  joukkoliikenteen j‚rjest‚mis-
tavoissa  tapahtuvat muutokset  (esim. kalustokoko  ja  reitit). Tarpeet tulee 
ottaa huomioon my•s taajaman  hoitourakoissa.  Suurempi merkitys  joukkolii-
kenteen  suosion lis€€misess€ tulee jatkossa olemaan kuitenkin muilla kuin 

 liikenneymp‚ristƒn parantamistoimenpiteill‚.  

4.6  Kunnossapito 

Kaupungin alueella  on  jo  nykyisin useita  m‚‚riteltyj‚ talvikunnossapidon 
t‚sm‚hoitokohteita.  Kohteita  t‚ydennet‚‚n  aina esille nousevien tarpeiden 
pohjalta.  Liikenneturvallisuussuunnitelman  laatimisen aikana ei noussut esil-
le kuitenkaan merkitt€viss€ m€€rin tarpeita uusiin  t‚sm‚hoitokohteisiin.  

Keskustan  katuverkon  osalta esitet€€n erityisesti keskustan  p‚‚katujen  hit
-tymien  sek€ asuinalueiden keskeisten  hiittymien talvikunnossapidon  tehos-

tamista pit€m€ll€  lumivalhit  nykyist€  matalampina (n‚kem‚esteet). Piehisen
-tien  keskikaistalle kasautuvan  lumen  poistaminen tulisi tehd€ v€litt•m€sti 

 aurauksen  j€lkeen, koska  keskikaistahla  oleva lumi muodostaa monin paikoin 
merkitt€vi€  n‚kem‚haittoja.  Lis€ksi esitet€€n  kantatiell‚  73  olevan  Pokron

-tien  hiittym‚haaran talvikunnossapidon  tehostamista.  
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5  LIIKENNETURVALLISUUSTY€N  KEHITT•MINEN  

5.1  Liikenneturvallisuusty‚  on  yhteisty‚tƒ 

Yhteisty€n kautta kaupungin  liikenneturvallisuusty€h€n  saadaan voimaa. 
Yhteisty€t• tehd••n sek• kaupungin sis•ll• eri  hallintokuntien  v•lill• ett• 
kaupungin  ja  muiden  toimijoiden  v•lill•.  

Kodin ja  vanhempien rooli  liikennekasvatusty€ss•  on  luonnollisesti merkitt•-
v•.  Liikennekasvatus  on  osa  yleist• hyvien tapojen, kuten toisten ihmisten 
huomioon ottaminen  ja  kohteliaisuus, opettamista. Ensimm•inen malli liiken-
teess• k•ytt•ytymisest• sek• my€s k•sitys liikenteen vaaroista saadaan 
kotoa, vanhemmilta  tai  muilta  l•heisilt•.  Varhaisessa vaiheessa mukaan tu-
levat my€s p•iv•hoito  ja  koulu. Lapsen  liikennekasvatuksesta  saadaan  te

-hokkainta  kodin,  p•iv•hoidon  ja  koulun v•lisell•  tiiviill•  yhteisty€ll•. 

Viranomaiset (poliisi, palo-  ja  pelastusviranomaiset, Tiehallinto)  toimivat t•r-
kein•  kumppaneina  kaupungin liikenneturvallisuusty€ss•.  Viranomaisteht• -
vim  sis•ltyy lakis••teisesti olennaisena osana liikenneturvallisuuden edist•-
miseen liittyvi• teht•vi•. Poliisi sek• palo-  ja  pelastusviranomaiset  osallistu-
vat usein  mm.  p•iv•kotien  ja  koulujen  liikennekasvatusty€h€n vierailemalla 

 laitoksissa. Heill•  on  siten olennainen rooli kaupungin liikenneturvallisuus-
ty€ss•. 

Kaupungin eri hallintokunnissa liikenneturvallisuusty€n  mandollisuudet ovat 
moninaiset. Kaupungin ty€ntekij•t tapaavat kaupunkilaisia el•m•n eri vai-
heissa •itiysneuvolasta  vanhustenhuoltoon,  mik• luo hyv•t edellytykset te-
hokkaalle  ja  j•rjestelm•lliselle liikenneturvallisuusty€lle.  Kullekin ik•-  ja  koh-
deryhm•lle  voidaan suunnitella sopivat toimenpiteet, joita toteutetaan eri 

 hallintokunnissa. Liikenneturvallisuusasioiden  korostaminen tulisikin omak-
sua osaksi jokap•iv•ist• ty€t•. Ty€ntekij€iden lis•ksi p••tt•jien  ja  kaupungin 
johdon rooli liikenneturvallisuusty€ss•  on  t•rke•.  

Liikenneturva  toimii kuntien  liikenneturvallisuusty€n  tukena huolehtimalla 
 ennaltaehk•isev•st• liikennevalistuksesta  tiedottamalla,  kampanjoimalla, 

 tukemalla eri ik•ryhmien  liikennekasvatusta  sek• j•rjest•m•ll• koulutusta 
yhteisty€ss• alan viranomaisten  ja  j•rjest€jen kanssa.  

Yrityksil€  on  hyv•t mandollisuudet edist••  liikenneturvallisuusaatetta  ty€pai-
koilla  ja  esim.  tukemalla ty€ntekij€iden  turvav•lineiden  k•ytt€•  tai  laatimalla 

 yrityskohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma,  jolle  on  olemassa Liikenne-
turvan toimesta laadittu malli. Yrityksen saama hy€ty  liikennetapaturmien 
ehk•isyty€ss•  konkretisoituu erityisesti  lyhentyvin• ty€kyvytt€myysaikoina  ja 

 s••st€in•  ty€terveyshuollossa.  Lis•ksi  liikenneturvallisuusasioiden  huomi-
oon ottaminen nostaa yrityksen imagoa. Yritysten kautta  teht•v•ll•  liikenne

-turvallisuusty€ll•  olisi mandollista saavuttaa helposti suuri joukko aktiivi- 
ik•isi• ty€ss•k•yvi• kaupunkilaisia (joiden saavuttaminen  on  monesti on-
gelmallista).  

AktIIviset  yhdistykset  ja  j€rjest•t ovat erinomaisia yhteisty€kumppaneita kau- 
pungin liikenneturvallisuusty€ss•. J•rjest€jen  ja  yhdistysten kautta voidaan  
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tavoittaa erilaisia tienk‚ytt‚j‚ryhmi‚ (lapset, nuoret, vanhukset jne.)  ja  luoda 
liikenneturvallisuuden edist‚minen osaksi j‚rjestƒn toimintaa. Potentlaalisten 
j‚rjestƒjen kartoittaminen kaupungissa  on  yleens‚ melko helppoa  ja  yhteis-
tyƒt‚  on  tehty usein  jo  aikaisemmin muiden asioiden puitteissa.  

5.2  Liikenneturvallisuusty€ryhm•  

Kaupungin liikenneturvallisuustyƒt‚ ohjataan  ja  seurataan liikenneturvalli-
suustyƒryhm‚ss‚, joka muodostettiin tyƒn alussa. Ryhm‚‚n valittiin kaikista 
hallintokunnista edustajat, jotka vastaavat liikenneturvallisuustyƒn organi-
soinnista omassa hallintokunnassa. Lis‚ksi ryhm‚‚n kuuluvat eri sidosryh

-mien  ja  yhteistyƒkumppaneiden edustajat  (Kuva  41). 

lIKEN  N  
LIIKENNE- 	 TURV 
TURVALLISUUSRYHMA - 

	 HALLI 	 POLIISI  
Vetajana  puheenjohtaja 

TERVEYS 	
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TYOSUOJELU 	 VAPAA AIKA SOSIAALI 	KOULU  

Vetajana vastuunkiI1 	

KE  

Kuva  41. 	Liikenneturvallisuusty€ryhm•  kaupungissa. 

Ryhm‚n kokoonpano tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Kaupungin edusta-
jien lis‚ksi ryhm‚n kokouksiin kutsutaan s‚‚nnƒllisesti Tiehallinnon, Liiken-
neturvan, Poliisin sek‚ muiden yhteistyƒkumppaneiden edustajat  (Kuva  42). 

Liikenneturvallisuussuunnitelman  yhteydess‚ tehtiin vierailu yhteen suureen 
alueen tyƒpaikkaan  (Amcor),  jonka edustaja oli kiinnostunut seuraamaan  ja 

 tarvittaessa osallistumaan kaupungin liikenneturvallisuustyƒryhm‚n toimin-
taan. Jatkossa kutsut  ja  muistiot esitet‚‚n l‚hetett‚v‚ksi tiedoksi Amcorin 
tyƒsuojelup‚‚llikƒlle. 
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Kaupungin edustajat  
Heikki  Rautiainen, tekninen johtaja  (pj) 
SoUi  Rotko,  p•iv•kodin johtaja 
Anni Pesonen,  vs.  johtava hoitaja 
Arto Turpeinen, rehtori,  Meril•n  koulu 

Lis•ksi ryhm••n esitet••n  kutsuttavaksi nuorisotoimen  edustajat  Paula 
 Timonen ja  Pekka Vartiainen. 

Yhteisty€ kumppanit 
Pentti Nurminen, poliisip••llikk‚  
Ensio Kuiju, Tiehallinto,  tiemestari 
Seppo  Kasslin, liikenneopettaja  
Juha Oksanen,  Ajovarma  Oy,  katsastusaseman  p••llikk‚ 
Marja  Siintornaa, Liikenneturva 
Aila  Pulkkinen, Syd•nyhdistyksen puheenjohtaja 
Torni Vartiainen, ty‚suojelup••llikk‚,  Amcor  
Antero Leinonen, Lieksan Seudun Invalidit  ry.  

Ryhm•n sihteerin• toimii  kuntateknilkan  p••llikk‚ Sauli Hyttinen  

Kuva  42. 	 Lieksan liikenneturvallisuusty€ryhm•n kokoonpano.  

5.3  Ryhm€n toimintamalli 

Kaupungin ty‚ryhm•n toimintaa ohjaa puheenjohtaja  (Heikki  Rautiainen). 

Puheenjohtaja:  

ƒ  Vastaa ryhm•n  koollekutsumisesta  ja  kokousten j•rjest•mises-
t•.  

ƒ  V•litt•• tietoa  hallintokuntien vastuuhenkil‚ille  sek•  sidosryhmil
-le  (ty‚ryhm•n j•senet).  

ƒ  Vastaa ryhm•n toiminnan tiedottamisesta sek• sis•isesti ett• 
ulkoisesti.  

Liikenneturvallisuusty‚ryhm•n  j•senet toimivat oman  hallintokuntan-
sa/organisaationsa  edustajina  ja  v•litt•v•t tietoa ryhm•ss•  k•sitellyist•  ja 

 p••tetyist• asioista omassa  hallintokunnassa/organisaatiossa. Hallintokun-
takohtaisesti  kokoonnutaan k•sittelem••n kyseisen  sektorin  asioita ty‚ryh-
m•n edustajan johdolla. Ryhm• kokoontuu v•hint••n kaksi kertaa vuodessa, 
tarvittaessa useammin. 

Ryhm•n teht•v•t ovat:  

ƒ Liikenneturvallisuusty‚n  suunnittelu  ja  vastuun  jakaminen hallin
-tokunn ilie. 

ƒ Liikenneturvallisuusty‚n  toimintasuunnitelmien seuranta.  

ƒ Toimintasuunniteimien  yll•pito  ja  p•ivitys  tarpeen mukaan.  

ƒ Liikenneturvaliisuustilanteen  seuranta.  

ƒ  Ajankohtaisten  liikenneturvallisuusasioiden  k•sittely  (mm.  aloit-
teet).  
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Liikenneturvallisuusasioista  tiedottaminen.  

.  Tavoitteiden tarkistaminen  2-3  vuoden v‚lein.  

. Liikenneturvallisuusteeman  valinta joka toinen vuosi.  

Liikenneturvallisuusty•ryhm€n  s‚‚nnƒllinen kokoontuminen  on  olennaista  
liikenneturvallisuusty•n koordinoinnin  ja  j‚rjestelm‚llisyyden kannalta. 
Kokouksissa saadaan k‚sitys  liikenneturvallisuusty•n  kokonaistilanteesta 
kaupungissa seuraamalla suunnitelmien toteutumista, keskustellaan 
ajankohtaisista asioista  ja  suunnitellaan eri  toimijoiden  yhteisten toimenpi-
teiden k‚yt‚nnƒn  toteutustavat.  

Kuva  43. 	 Kaupungin liikenneturvallisuusty€t• suunniteltiin  aivonihi-tilaisuuksissa.  

5.4  Toimintasuunnitelmat  

5.4.1  Teema 

Lieksan kaupungin kaikkien  hallintokuntien  yhteist‚  liikenneturvallisuustee-
maa k‚siteltiin ryhm‚tyƒn‚ ensimm‚isess‚ aivoriihi„tilaisuudessa. Teemaksi 
vuosille  2009-2010  valittiin Kevyt liikenne  ja mopoilijat.  Tulevien kanden 
vuoden aikana  liikenneturvallisuusty•n  toimenpiteit‚ suunnataan erityisesti 
n‚ille  kohderyhmille.  
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5.4.2  Tekninen palvelukeskus 

Ty€ryhm•: Tekninen johtaja  Heikki  Rautiainen, kuntatekniikan p€€llikk• 
Sauli Hyttinen 

Pid‚mme t‚rkein‚ seuraavia tavoitteita: 

-  Seuraamme liikenneturvallisuustilannetta omilla havainnollamme sek‚ 
onnettomuusilmoitusten  ja  kuntalaisilta  saamamme palautteen avulla. 

-  Toimimme voimassa olevan liikenneturvallisuussuunnitelman mukai-
sesti valitessamme liikennev‚yl‚stƒmme parannettavia kohteita. 

- V‚yl‚stƒn kunnossapidossa  ja  hoidossa huomioimme liikenneturvalli-
suusseikat jatkuvasti. 

- Valvomme  sek‚ omien ett‚ muiden toimijoiden tyƒmaiden asianmu-
kaista hoitoa. 

-  Mandollisuuksien mukaan vaikutamme oman henkilƒkunnan tyƒmatko-
jen turvallisuuteen. 

- Koordinoimme  kaupungin hallintokuntien  ja  sidosryhmien  v‚list‚  Iii -
kenneturvallisuustyƒt‚. 

- Huomioimme  liikenneturvallisuuden kaavoituksessa  ja  rakennuslupien 
 myƒnt‚misess‚. 

K‚yt‚nnƒn toimenpiteet  on  esitetty liitteen‚  4  olevassa toimintasuunnitel
-massa.  

5.4.3  Sivistyspalvelut  

Ty€ryhm•:  Mika  Heikura,  Arto Turpeinen, Pekka Toivanen, Soili  Rotko, 
 Marja Sormunen,  Matti  P€iv€ puro, Juhani K€rki  Paula  Timonen,  Pekka  Var-

tiainen 

Lieksan sivistyspalvelukeskuksessa jatketaan liikenneturvallisuustyƒt‚ entis-
t‚ tavoitteellisemmin. Tyƒss‚ korostetaan omien asenteiden merkityst‚ tur-
vallisen liikkumisen takaamiseksi. Tavoitteena  on  sek‚ henkilƒkunnan liiken-
neturvallisuustyƒ ett‚ oppilaitosten liikennekasvatus. Henkilƒkunnan koulu-
tuksessa hyƒdynnet‚‚n liikenneturvallisuuden asiantuntijoita, muun muassa 
Liikenneturvan, poliisin  ja  Tiehallinnon  henkilƒkuntaa. P‚iv‚hoidon  ja  oppilai-
tosten liikenneturvallisuustyƒn tavoitteena  on  turvallisesti  ja  s‚‚ntƒjen mu-
kaan liikkuva lapsi  ja  nuori. Kevyt liikenne eri muodoissaan  on  painoalueena. 
Turvav‚lineiden  k‚yttƒ‚ korostetaan. Tavoitteena  on,  ett‚ liikennekuolemia 

 ja  loukkaantumisia ei tapandu. Esi-  ja  peruskoululaisten sek‚ lukiolaisten 
liikennekasvatus  on  p‚‚osin opetushenkilƒkunnan vastuulla. 

Erityist‚ huomiota kiinnitet‚‚n p‚iv‚kotien  ja  koulujen liikenneymp‚ristƒn 
parantamiseen yhteistyƒss‚ eri vaikuttajatahojen kanssa. Parantamistoi-
menpiteit‚ ehdotetaan Tekniselle palvelukeskukselle  ja  Tiehallinnolle.  

Liikenneturvallisuustyƒ  on  jaettu eri toimijoittain siten, ett‚  alle  kouluik‚iset, 
esikoululaiset, alakoulut, yl‚koulu,  lukio, kansalaisopisto, liikuntatoimi, nuori- 
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sotoimi, kouluterveydenhuolto, koulukuljetusten  hoitajat  ja  oppilaiden van-
hemmat ovat suunnitelmassa omina ryhmin‚‚n. 

K‚yt‚nnƒn toimenpiteet  on  esitetty liitteen‚  4  olevassa toimintasuunnitel
-massa.  

5.4.4  Sosiaali -ja terveyspalvelukeskus  

Ty€ryhm•: Anni Pesonen, Jaana Muikku, Elli Hyttinen, Krista Muikku, Tarja 
Lehto, Satu Korhonen 

Sosiaali-  ja  terveyspalveluiden liikenneturvallisuustyƒn kohderyhmin‚  ovat 
lapsiperheet, koululaiset  ja  nuoret, aikuisv‚estƒ, ik‚‚ntyv‚t  ja  erityisryhm‚t 

 sek‚ sosiaali-  ja  terveyspalvelukeskuksen  henkilƒstƒ. 

Lapsiperheet k‚sitt‚v‚t perhesuunnittelun, ‚itiys-  ja  lastenneuvolan  asiak-
kaat sek‚ lastensuojelun  ja  perheklinikan  asiakkaat. Kohderyhm‚lle kohdis-
tuvien toimenpiteiden tavoitteena  on  edist‚‚  mm.  raskauden aikaista sek‚ 

 lasten  turvallista liikkumista  ja  kuljetusta liikenteess‚ tiedottamalla  ja  keskus-
telemalla asioista asiakkaiden kanssa. 

Koululaiset  ja  nuoret tavoitetaan koulu-  ja  opiskelijaterveydenhuollon  kautta, 
jossa kerrotaan turvallisesta koulumatkasta  ja  turvallisesta liikkumisesta 

 (mm.  turvalaitteet). 

Aikuisv‚estƒ  tavoitetaan l‚‚k‚rin, hoitajan, fysioterapeutin  ja  tyƒterveyshuol
-Ion  vastaanotoilla. Asiakkaille kerrotaan  mm.  turvallisesta liikkumisesta,  tur
-vav‚lineist‚  ja  niiden k‚ytƒst‚ sek‚ l‚‚kkeiden  ja  sairauksien vaikutuksista 

liikkumiseen. Tyƒterveyshuollossa keskityt‚‚n turvalliseen tyƒmatkaliikkumi
-seen  ja  j‚rjestet‚‚n vuodenaikoihin liittyv‚‚ teematiedotusta. 

lk‚‚ntyneetja erityisryhm‚t  k‚sitt‚v‚t ik‚‚ntyv‚t  ja  Iiikkumisrajoitteiden  hen-
kilƒt sek‚ avo- ett‚ laitoshoidossa. Tavoitteena  on  ik‚‚ntyneiden  ja  apuv‚li-
neill‚  liikkuvien turvallinen  ja  esteetƒn  liikkuminen sek‚ hyv‚ lihaskunto  ja 

 tasapaino. Tavoitteeseen pyrit‚‚n  mm.  tiedottamalla  ja  opastamalla  asiak-
kaita turvav‚lineiden k‚yttƒƒn  ja  pime‚ll‚ liikkumiseen sek‚ huolehtimalla 
liikkumisymp‚ristƒn esteettƒmyydest‚  ja  liukkaudentorjunnasta. Lihaskun

-non  yll‚pidossa  liikkuminen  on  t‚rke‚‚. 

Sosiaali-  ja  terveyspalveluiden  henkilƒkuntaan kohdistuvan liikenneturvalli-
suustyƒn tavoitteena ovat turvalliset tyƒ-  ja  tyƒasiointimatkat  sek‚ tavaroiden 
kuljettaminen. Tyƒnantaja avustaa  ja  kannustaa turvav‚lineiden k‚ytƒss‚  ja 

 hankinnassa  ja  tyƒmatkojen vaaranpaikkoja  pyrit‚‚n havaitsemaan sek‚ 
poistamaan.  

5.5  Yhteisty€kumppanit 

 Pelastusviranomaiset 

Pelastuslaitoksen  teht‚v‚n‚  on mm.  tulipalojen  ja  muiden onnettomuuksien 
ehk‚isy. Pelastuslaitoksen tavoitteena  on  vuodessa tavoittaa  20  % kuntalai - 
sista  valistustyƒss‚ (osallistuen  mm. 112 -p‚iv‚‚n  ja  muihin tapahtumiin v‚- 
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hint€€n  2  kertaa vuodessa). Lis‚ksi  mm.  ik€ihmisten kaatumistapaturmien 
 ehk‚isyyn j‚rjestet‚‚n  valistustilaisuuksia. 

Pelastuslaitoksella  on  kaupungin alueelle suunniteltu  h€lytysajoneuvoreitit 
h€lytysajoja  varten. Sis‚isess‚ koulutuksessa t‚rke‚ll‚ etusijalla  on  oman 
toiminnan turvallisuus  ja  siihen kuuluvat  mm.  h€lytysajoneuvoreittien  l‚pi- 
k‚ynti, vuosittaista ennakoivan ajon koulutusta sek‚ hukkaan  kelin  ajoharjoit-
telua.  

Lis‚ksi  pelastuslaitos  on  huolehtinut  n€kem€esteiden poistamisista  palolai-
toksen l‚heisyydess‚  ja  tekniselle  toimelle  on  tehty esityksi‚ paikoista, joissa 

 on  huomattu  liikenneturvalhisuusongelmia. 

Pelastuslaitos  osallistuu  liikenneturvallisuusty•h•n ohjeistamalla  ja  koulut-
tamalla omaa  henkil•st•€€n  sek‚  valistamalla  ihmisi‚ eri tilaisuuksissa. 

K‚yt‚nnƒn toimenpiteet  on  esitetty liitteen‚  4  olevassa  toimintasuunnitel
-massa.  

Liikenneturva 

Liikenneturva  toimii kuntien  liikenneturvallisuusty•n  tukena huolehtimalla 
 ennaltaehk€isev€st€ liikennevalistuksesta  tiedottamalla,  kampanjoimalla, 

tukemahia  eri ik‚ryhmien  liikennekasvatusta  sek‚ j‚rjest‚m‚ll‚ koulutusta 
yhteistyƒss‚ alan viranomaisten  ja  j‚rjestƒjen kanssa. Liikenneturvan tarjo-
amia palveluja esiteltiin  liikenneturvallisuusty•ryhm€lle  suunnittelutyƒn aika-
na. Liikenneturvan materiaali  on  vapaasti k‚ytett‚viss‚ (l‚hde tulee kuitenkin 
mainita)  internet-sivustolla www. hiikenneturva.fi .  Keskeisist‚  aineistoista  on 

 esitetty yhteenveto  hiitteess€  4.  

Useat kaupungin  toimintasuunnitelmissa  esitetyt toimenpiteet toteutetaan 
Liikenneturvan palveluja  ja  aineistoja hy•dynt€m€ll€  ja  Liikenneturvan edus-
taja kuuluu  hiikenneturvallisuusty•ryhm€€n.  Kaupunki ottaa yhteytt‚ Liiken-
neturvan edustajaan tilaisuuksia  j€rjest€ess€€n. 

Yhteyshenkil•:  Marja  Siintomaa 

Tiehallinto 

Tiehallinnon  Savo -Karjalan tiepiirin edustaja osallistuu kaupungin liikenne
-turvallisuusty•ryhm€n  kokouksiin tarpeen  ja  mandollisuuksien mukaan.  Tie- 

hallinnon rooli  on  suurin  liikenneymp€rist•n  suunnittelussa  ja  yhteistyƒt‚ 
teknisen toimen kanssa tehd‚‚n jatkuvasti.  

Yhteyshenkil•t: Ensio Kulju  ja  Esko  ToIvanen  

Yritykset  

Yritysvierailun  j‚lkeen  Amcorille  toimitettiin tilaisuuksissa  l€pik€yty  Liikenne-
turvan  Ty•liikenne -esittelyaineisto  sek‚  ty•matkojeri vaaranpaikka-
kartoitusaineisto.  Tyƒpaikoilla jatketaan nykyist‚  liikenneturvallisuusty•t€ 

 hyƒdynt‚en jaettua materiaalia  ja  keskusteluissa esiin  nousseita  asioita. Yri-
tyksen edustajat olivat kiinnostuneita seuraamaan  ja  tarvittaessa osallistu- 
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maan kaupungin  liikenneturvallisuusty‚ryhmƒn  toimintaan. Asiaa  on  viety 
eteenpƒin  liikenneturvallisuussuunnitelman  yhteydessƒ. 

Yhdistykset  ja  j€rjest•t 

Aktiiviset yhdistykset  ja  jƒrjest‚t ovat erinomaisia yhteisty‚kumppaneita kau-
pungin liikenneturvallisuusty‚ssƒ. Jƒrjest‚jen  ja  yhdistysten kautta voidaan 
tavoittaa erilaisia  tienkƒyttƒjƒryhmiƒ  (lapset, nuoret, vanhukset jne.)  ja  saada 
liikenneturvallisuuden edistƒminen osaksi jƒrjest‚n toimintaa. Potentiaalisten 
jƒrjest‚jen  kartoittaminen  kaupungissa  on  yleensƒ melko helppoa  ja  yhteis-
ty‚tƒ  on  tehty usein  jo  aikaisemmin muiden asioiden puitteissa. 

Lieksan Seudun Invalidien edustaja oli mukana suunnitelman  laatimisty‚ssƒ 
edustamassa liikkumisesteisiƒ  ja  hƒnet esitetƒƒn  kutsuttavaksi  my‚s jatkos-
sa  liikenneturvallisuusty‚ryhmƒn  toimintaan.  Esteett‚myysnƒk‚kulmien 

 huomioon ottaminen  on  tƒrkeƒ  osa liikenneturvallisuusty‚tƒ.  

5.6  Liikenneturvallisuusty•n  seuranta 

Toimintasuunnitelmien  valmistuessa  on  tƒrkeƒƒ tiedottaa niistƒ laajasti eri 
 hallintokunnissa  sekƒ  yhteisty‚kumppaneille  ja  tiedotusvƒlineille. Esimerkiksi 

opetus-  ja sivistystoimen  suunnitelmaa suositellaan esiteltƒvƒksi  mm. van
-hempainilloissa  ja  korostaa jaettua vastuuta  ja  yhteisty‚tƒ (vanhemmat  ja 

 koulut)  lasten liikennekasvatuksessa.  Samaan tapaan suunnitelman esittely 
 mm.  yrityksille  ja  jƒrjest‚ille olisi suositeltavaa. Samalla tulisi kertoa yhteis-

ty‚kumppaneiden mandollisuuksista tehdƒ  liikenneturvallisuusty‚tƒ.  Tiedot-
tamista voidaan tehdƒ esimerkiksi tiedotusvƒlineiden kautta  tai  erikseen jƒr-
jestetyissƒ tilaisuuksissa. Tiedottamista tiedotusvƒlineille  ja liikenneturvalli-
suusaiheisten  lehtijuttujen kirjoittamista suositellaan tehtƒvƒksi jatkuvasti 

 mm.  erilaisia toimenpiteitƒ toteutettaessa.  

Liikenneturvallisuusty‚n seurannalla  tarkoitetaan sekƒ toimintasuunnitelmien 
toteutumisen  (1)  ettƒ niiden vaikuttavuuden  (2)  seurantaa. Seurannassa tƒr-
keintƒ  on  liikenneturvallisuusty‚ryhmƒn  sƒƒnn‚llinen kokoontuminen.  Kool-
lekutsujana  toimii puheenjohtaja. Ryhmƒssƒ seurataan  hallintokuntien  toi

-menpidesuunnitelmien  toteutumista  (1)  ja  suunnitellaan tulevia teemoja, toi-
menpiteitƒ, tapahtumia, koulutusta  ja  kƒsitellƒƒn ajankohtaisia asioita  ja 

 aloitteita. Tƒrkein  seurantaty‚kalu  on  liikenneturvallisuusty‚n toimintasuunni-
telma  sekƒ  liikenneympƒrist‚suunnitelman toimenpideluettelo.  Toiminta- 
suunnitelmat  on  toimitettu  hallintokunnille sƒhk‚isenƒ  ja  niitƒ kehotetaan 
my‚s yllƒpitƒmƒƒn sƒhk‚isesti.  

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden  vaikuttavuutta  (2)  ja  tavoitteiden toteutu-
mista mitataan seuraamalla  liikenneturvallisuustilannetta  kaupungin alueella. 
Tƒtƒ seurantaa varten  on  olemassa erilaisia mittareita, joista  on  esitetty esi-
merkkejƒ kohdassa  7.3.  Osa  mittareista  ja  toimenpiteistƒ liittyy my‚s  liiken-
neympƒrist‚n  parantamiseen.  Liikenneturvallisuusty‚ryhmƒssƒ  pƒƒtetƒƒn, 
mitƒ mittareita seurataan. 

Kaupungin  liikenneturvallisuusty‚h‚n  on  saatavissa tukea Itƒ-Suomen  lii-
ken  netu rval lisu ustoimija  -hankkeesta  (yhteyshenkil€: Kyllikki Komulainen, 

 Savo-Karjalan  tie  piiri). 
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6  TOTEUTTAMISOHJELMA  JA  VAIKUTUKSET  

6.1  Kustannukset  ja  kiireellisyys  

Toimenpiteiden toteuttaminen  on  jaettu kolmeen  kiireellisyysluokkaan  seu-
raavasti:  

- kiireellisyysluokka  1  vuosina  2009 - 2012 
- kiireellisyysluokka 2  vuosina  2013 - 2016 
- kiireellisyysluokka 3  vuosina  2017- 

Kiireellisyysluokitus  on ohjeellinen.  Taulukossa  8 on  esitetty toimenpiteiden 
kustannukset  kiireellisyysluokittain  ja  vastuutahoittain.  Yksitt€isten toimenpi-
teiden kustannukset  ja  vastuutahot  on  esitetty tarkemmin liitteen€  1  olevissa 

 toimenpidetaulukoissa.  

Taulukko  8. Toteuttamisohjelma. 

____________________________________  

Kiireellisyysluokka 
kustannukset  [1000 	

] _____ _________ __________ 

Onn.  
vahenema 

(hvjo/v) 
1 2 3  _________  

Taajama-alue  _____ _________ _________ _________ 

Tiehallinto  851 400  -  0243  
Lieksan kaupunki  210,5 55 490 0,009  
Tiehallintoja  Lieksan kaupunki yhdess€  127,5  -  160 0,004  
Lieksan kaupunki  ja  yksityinen  15  - - 

RHK  20  ________ ________  0,004  

Haja -asutusalue _____ _________ _________ _________ 

Tiehallinto  4  ________ -  0,044  
Lieksan kaupunki  2 5  - 

Tiehallintoja  Lieksan kaupunki yhdess€  -  1270 1565 0,046  
Kaikki yhteens€  1230 1730 2215 0,350  

Toteuttamisohjelmaan  sis€ltyvien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteen-
s€ noin  5,2  milj.  €.  Yksin  Savo-Karjalan tiepiirin vastuulla olevien toimenpi-
teiden kustannukset ovat yhteens€ noin  1,3  milj.  •  (noin  24 % kokonaiskus-
tannuksista)  ja  yksin kaupungin vastuulla olevien toimenpiteiden yhteens€ 
noin  0,8  milj.  •  (noin  15 %).  Tiepiirin  ja  kaupungin yhteisesti  vastaamien  toi-
menpiteiden kustannukset ovat yhteens€ noin  3,1  milj.  •  (noin  60 %)  sek€ 
kaupungin  ja  yksityisen yhteisesti  tai Ratahallintokeskuksen vastaamien  toi-
menpiteiden kustannukset noin  35 000 •  (noin  0,7 %).  Kustannuksista puut-
tuvat  Pielisentien  parantamisen kustannukset.  

6.2  Toimenpiteiden vaikutukset 

Esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan v€hent€v€n noin  0,350  henkil‚vahin-
koon johtanutta onnettomuutta vuodessa  (Tarva  4.9).  Tehokkaimpia ovat 
liikenteen ohjauksen toimenpiteet  ja  erityisesti  nopeusrajoituksen  alentami-
nen edullisten  toteuttamiskustannusten  vuoksi.  Katuverkolle  suunniteltujen 
toimenpiteiden  henkil‚vahinko-onnettomuusv€henem€€  ei voitu laskea  on- 
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nettomuushistorian  perusteella, koska  katuverkolla  tapahtuneita onnetto-
muuksia ei ole t€ysin  paikannettu.  N€in  ollen  todellinen  henkil•vahinko-
onnettomuusv€henem€  on  edell€ esitetty€ arviota suurempi. Maanteiden 
toimenpiteiden my•t€  saatavaksi yhteiskuntataloudelliseksi  onnettomuus- 
kustannusten  s€€st•ksi  arvioidaan noin  165 000  ‚/vuosi (yksikk•hinta 

 471 000  ‚/henkil•vahi nko -on  nettom  u us,  l€hde:  Tielllkenteen ajokustannus
-ten  yksikk•arvot  2005).  T€m€n lis€ksi  katuverkolle  teht€vist€ toimenpiteist€ 

saadaan merkitt€vi€  kustannuss€€st•j€,  mutta  katuverkon  toimenpiteiden 
 onnettomuusv€henemi€  ja  edelleen  kustannuss€€st•j€  ei pystyt€  luotetta-

vasti  arvioimaan. 

Laskennallisen  henkil•vahinko-onnettomuusv€henem€n  lis€ksi suunnitel-
man toteuttamisella  on  paljon muita v€litt•mi€  ja  v€lillisi€ vaikutuksia, joille 
tulee antaa riitt€v€ painoarvo toimenpiteit€  priorisoitaessa. Liikenneturvalli-
suusty•n toimintasuunnitelman  vaikutukset  realisoituvat  pitk€ll€  aikaj€nteell€ 
lilkenneasenteiden  muutoksena  ja  edelleen  onnettomuusv€henem€n€,  on

-nettomuusriskin pienenemisen€  sek€ kaupungille kohdistuvien kustannusten 
v€henemisen€. Liikenneturvallisuusty•  on  kaupungille my•s  imagokysymys. 

 Liikenneturvallisuuden parantaminen lis€€ kaupunkilaisten viihtyvyytt€ sek€ 
liikenne- ett€  asuinymp€rist•ss€€n. Liikenneturvallisuusasioiden  korostami-
nen kaupungin toiminnassa sek€ erityisesti p€€tt€jien sitoutuminen liikenne

-turvallisuussuunnitelman  toteuttamiseen lis€€ arvostusta  ja  kaupungin  veto
-voimaisuutta  asukkaiden keskuudessa.  Se  parantaa my•s koettua liikenne-

turvallisuutta,  jota  tulisikin korostaa t€rke€n€  mm.  esteett•myytt€  ja  tasa- 
arvoa  edist€v€n€  tekij€n€.  Sen  vuoksi kyselyjen perusteella esiin noussei-
den  ongelmakohteiden  parantamista tulee pit€€ yht€ t€rke€n€ onnettomuus- 
tilastojen kanssa.  
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7  JATKOTOIMENPITEET  

7.1  Suunnitelman k€sittely  

Liikenneturvallisuussuunnitelma  esitet€€n k€sitelt€v€ksi  ja  hyv€ksytt€v€ksi 
toimenpiteit€ ohjaavana suunnitelmana Lieksan kaupungin kaupunginval

-tu  ustossa.  

Savo -Karjalan tiepiiriss€ suunnitelma esitet€€n k€sitelt€v€ksi johtoryhm€ss€ 
sek€ otettavaksi tiemestarin  ja  ohjelmointiryhm€n apuv€lineeksi jatkotoimien 

 suunnittelussa. 

Kokonaisvaltainen, j€rjestelm€llinen liikenneturvallisuusty• voi toimia tehok-
kaasti  vain,  mik€li kaupungissa  on  ty•n l€ht•kohtana yhteinen tahtotila lii-
kenneturvallisuusty•n kehitt€misest€. T€m€n vuoksi erityisen t€rke€€  on 

 p€€tt€jien sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen, mik€ tuleekin suunni-
telman hyv€ksymisen yhteydess€ varmistaa. K€yt€nn•ss€ sitoutuminen tar-
koittaa riitt€vien resurssien  ja  rahavarojen  osoittamista liikenneturvallisuus-
ty•n toteuttamiseen.  

7.2  Jatkosuunnittelu  

Esitetyist€ toimenpiteist€ erityisesti liikenteen ohjaustoimenpiteet voidaan 
toteuttaa t€m€n suunnitelman esitysten perusteella.  Osa  toimenpiteist€ vaa-
tii tarkempia  tie-/katusuunnitelmia. Pielisentien  osalta k€ynnistyi jatkosuun-
nittelu  jo  suunnitelman laatimisen aikana (kev€€ll€  2009).  

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa tarpeen mukaan huomioon 
kaavavarauksina yleis-  ja  asemakaavojen  muutost•iden yhteydess€. L€hes 
kaikki ensimm€isen kiireellisyysluokan toimenpiteet ovat kuitenkin toteutetta-
vissa ilman kaavamuutoksia. 

Seuraavan liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulee kyseeseen to-
denn€k•isesti vajaan kymmenen vuoden p€€st€. Vaihtoehtoisesti tuleva 
p€ivitys voidaan tehd€ kevyemp€n€ p€ivitt€m€ll€ erikseen liikenneturvalli-
suusty•n toimintasuunnitelmataulukot sek€ liikenneymp€rist•n parantamis-
toimenpideluettelo.  

7.3  Seuranta  

Liikenneturvallisuustilanteen  seurantaa varten  on  olemassa erilaisia mittarei-
ta. Liikenneturvallisuusty•ryhm€ss€ p€€tet€€n, mit€ mittareita seurataan. 
Suositeltavaa  on  k€yd€ s€€nn•llisesti l€pi esimerkiksi seuraavassa taulu-
kossa  9  esitettyj€ asioita, jotta mandollisiin muutoksiin voidaan reagoida 
ajoissa. Maanteiden onnettomuustiedot  on  saatavissa Tiehallinnolta. Katu-  ja 

 yksityistieverkon onnettomuustiedot  ovat yleens€ poliisin tiedossa. Heijasti - 
men  ja  py•r€ilykyp€r€n  k€ytt•asteen seurantaa tehd€€n ajoittain Liikenne-
turvan toimesta. K€ytt•astelaskentoja voidaan kaupungissa tehd€ omatoimi- 
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sesti  ja  vapaamuotoisesti esimerkiksi aktiivisten j€rjest•jen  tai  opiskelijoiden 
toimesta. Tietoa  ylinopeuksista  ja rattijuopumuksista  saadaan poliisilta. 

Taulukko  9.  Esimerkkej€ seuratta  vista  liikenneturvallisuusmittareista.  

Seurattava tavoite Mittari  /  toimenpide 

Liikennekuolemien v€hent€minen Kuolemaan johtaneet onnettomuudet  [kpl/vuosi]  

Henkil•vahinkoon johtaneet onnettomuudet  [kpl/vuosi]  

Onnettomuuksien  kasautumapisteet  

Onnettomuuksissa  loukkaantu- Henkil•vahingot  (loukkaantuneiden lukum€€r€)  [kpl] 
neiden  m€€r€n v€hent€minen 

Turvallisen  liikennek€ytt€ytymi- Heijastimen k€ytt•aste [%]  
sen ja suojavarusteiden  k€yt•n  Py•r€ilykyp€r€n k€ytt•aste [%] 
edistaminen  seka ylinopeuksien 

Kunnijaaneet  rattijuopot  [%]  v€hent€minen  

Ylinopeuksien hillitseminen Nopeusrajoituksia  tukevien liikenneymp€rist•n  toimen- 
piteiden toteuttaminen  (mm.  hidasteet).  

Taajamassa  nopeusrajoituksen  ylitt€vien osuus  [%]  
(tietoja poliisin valvonnasta, erillisi€  nopeusmittauksia)  

Asennekasvatuksen toimenpiteet toimintasuunnitelmi- 
en mukaisesti.  

Liikenneymp€rist•n parantamis-  S€hk•isen  toimenpidetaulukon  seuranta  ja  yll€pito 
toimenpiteiden toteutuminen 

Taajamien  l€hiliikkumisymp€ris-  Pienten  esteett•myystoimenpiteiden  toteuttamisen  
t•n  parantaminen seuranta,  esteett•myyden  huomioon ottaminen suun- 

nittelussa.  

Koulureittien  turvallisuuden  pa-  Koulujen  vaaranpaikkakartoitukset  (ongelmien  havait- 
rantaminen seminen) 

Sivistystoimen toimintasuunnitelman  toteuttaminen  ja  
yll€pito 

Turvallisuus  koulukuljetusten kilpailutuskriteereihin  

Liikenneturvallisuuden  arvostuk- Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitettyjen toimen - 
sen  lis€€minen  ja  sitoutuminen  piteiden  toteuttaminen 
asetettuihin tavoitteisiin Kaupungin  liikenneturvallisuusryhm€n  s€€nn•lliset  ko- 

koontumiset  

Yritysten, yhdistysten  ja  j€rjest•- Kutsutaan edustajia mukaan liikenneturvallisuusty• - 
jen  kannustaminen mukaan  lii-  ryhm€n toimintaan  
kenneturvallisuusty•h•n ____________________________________________________  

Sitoutuminen asetettuihin  tavoit- Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  esitettyjen toimen - 
teisiin piteiden  toteuttaminen  

________________________________ Liikenneturvallisuusryhm€n  s€€nn•lliset  kokoontumiset 
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Toimenpiteet Lieksan keskusta-alueella 

Kevyen liikenteen  v€yla  

N
--  Muu toimenpide (koskee  koko  katua)  

/ 	
Kiertoliittyma 

• 	 Korotettu  suojatie/t‚yssy 

> 	 Korotettu  liittym€alue 

(  

p4 	 Keskisaarekkeellinen suojatie 

• 	 Muu toimenpide (kohde) 

Toimenpide ratkaistaan  jatkosuunnittelussa  

12 	 €  V  V€ist€misvelvollisuuksien  muuttaminen  
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Tieosoite  Pituus 
Kustan -  Onn. 

Tehokkuus  
Kiireelli- 

Nro  Sijainti 
(tie/osa/et€isyys)  (m)  

Toimenpide  nukset v€henem€ 
(hvjolM•/v)  

syys-  Vastuutaho  Toteutettu  
- _______________________________ __________________ _______ ________________________________________  (1000•)  (hvjoIv) ____________  luokka  ____________ ___________  

1 Kt 73, Pokrontien  liittym€  73/17/6190 Pokrontien hittym€haaran  nosto  5 0.009 1,800 2  Kaupunki  __________ 

2 Kt 73, Rauhalantien alikulkutunneli 
Ajosuuntanuolten  ja  keskiviivan maalaaminen  

1 1  
Tiehallinto  

sek€  Ilikennepeili ________ __________ _____________ _________  Kaupunki  ____________  

Kt 73,  Keskustan  etel€puoli  
73/17/5872-/18/744 1325  Nopeusrajoitus  60 km/h 0,5 0,042 84,000 1 Tiehahinto 

Pokrontien liittym€€n  ___________________ _______ __________________________________________ ________ __________ _____________ _________ _____________ ____________  

St 522, Hattuvaarantie. 
522/25/4055  

STOP-merkiri  tehostaminen  (ajoratamaalaukset, 
0,5 0.002 4,000 1 

Tiehallinto  
Lamminkyl€ntien liittym€t  merkit molemmilla puolilla) Kaupunki  

Kiertoliittym€  350 3  Kaupunki  ____________ 
Rantalantien  ja  
Siltakadun/M€hk•ntien  liittym€  -  Kauppojen piha-  ja  Ilittymajarjestelyt (sisalt€en  

15 1  
Kaupunki  

- ___________________________________ ____________________ _______ pys€k•intij€rjestelyt) ________ ___________ _____________ _________  Yksityinen  ____________  

6  Palokujan  ja  Paloasemantien  liittym€  -  

Kevyen liikenteen v€yl€  Paloasemantielle  v€lille  
15 2  Kaupunki  

___________________________________ ____________________ _______ Palokuja-Rantalantie (l€nsipuolelle) ________ ___________ _____________ _________ _____________ ____________  

7 lljanniementien  ja  Sohotien  liittym€  -  Korotettu  liittym€alue  15 2  Kaupunki  ____________ 

Siltakatu  

8  -  v€lill€ silta  - Rantalantie -  Kevyen liikenteen v€yl€  30 __________  3  Kaupunki  ____________  

45 3  Kaupunki  -  v€lill€  Pielisentie - Hovileirinkatu -  

Kevyen liikenteen v€yl€n parantaminen  

_________________________________ ___________________ _______  (erottaminen  ajoradasta reunakivell€) ________ ___________ _____________ _________ _____________ ____________ 

-  Toimenpiteet m€€ritell€€n  Pielisentien  

9 Siltakatu,  Kaarisilta  ____________________ _______ yleissuunnitelmassa ________ ___________ _____________ _________ _____________ ____________ 

-  Koski -Jaakon kadulta tuleville kolmio  0,5 1  Kaupunki  ____________ 

Siltakadunja  Simo  Hurtan  kadun  
- Littym€j€rjestelyt  150 3 

Tiehallinto 
-  liittym€  __________________ _______ _______________________________________ ________ __________ ____________ ________  Kaupunki  ___________ 

Pielisentien  parantaminen erillisen  
yleissuunnitelman  mukaisesti,  mm. Pielisentien  
ja  Siltakadun  sek€  Pielisentien  ja  Asemakadun  

11 Pielisentie - liittymien kiertoliittym€t, Koulukadun liittym€n  1-2  Kaupunki 
korottaminen,  v€ist€misvelvollisuus-  ja  
pys€k•intij€rjestelyt  sek€ kevyen liikenteen 
v€yl€t.  

Etuajo-oikeusj€rjestelyt, korotetut liittym€alueet 
Moisionkadun, Koulukadun, Urheilukadun  ja  

12 Koski -Jaakon katu  - N€rhitien/Pajakadun liittymiin  sek€  loivapiirteinen  80 1  Kaupunki  
hidastet•yssy  koulun kohdalle  Tapionkadun  ja  
Kuhmon kadun v€lille  
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Tieosoite  Pituus 
Kustan- Onn. 

Tehokkuus 
Kiireelli- 

Nro  Sijainti 
(tielosa/et€isyys)  (ni) 

Toimenpide nukset v€henem€  
(hvjo/M•Iv) 

syys- Vastuutaho  Toteutettu 
- --  (1000•)  (hvjo/v) ___________  luokka ___________ __________  

Kaventaminen,  pys€k€inti-  ja  kevyen liikenteen  
13 Koulukatu -  j€rjestelyt  (Pielisentien  parantamisen  1-2  Kaupunki  

__________________________________ ____________________ _______  yhteydess€)  _________ ___________ _____________ _________ _____________ ____________ 

Pielisentie  

14  - Tapionkadun  liittym€  -  Korotettu  liittym€alue  15 __________  3  Kaupunki  ___________ 

15 3  Kaupunki  ___________ - Pajakadun  liittym€  -  Korotettu  liittym€alue  

Pielisentien  ja  Koski-Jaakonkadun 
- Etuajo-oikeusj€rjestel. liittym€n porrastaminen  100 1  Kaupunki 

liittym€ _________________ _______ ________________________________________ ________ __________ ____________ ________ ____________ ___________  

16 
Koski -Jaakon  katun  ja M€nninkadun 

- M•nninkadun  suunnasta tuleville kolmio  0,5 1  Kaupunki  
-  liittym€  ___________________ _______ _____________________________________________ _________ ___________ _____________ _________ _____________ ____________ 

Kainuuntie - Etuajo-oikeusj€rjestelyt  3 1  Kaupunki  ___________ 

- Suojatien  korottaminen  5 1  Kaupunki  - KalevankadunN€in€l€ntien  liittym€  

17 
- Savolankatu/Jokikadun  liittym€  - Suojatien  korottaminen  5 1  Kaupunki  ___________ 

- Suojatien  korottaminen  5 1  Kaupunki  ___________ -  Kalevankadun liittym€  

- Soratien/Suotien  liittym€  - Suojatien  korottaminen  5 1  Kaupunki  ___________  

Kalevankadun  ja Kalevanpolun 
- Loivapiirteinen hidaste  5 3  Kaupunki  

-  liittym€  __________________ _______ __________________________________________ ________ ___________ ____________ ________ ____________ ___________  

19 Suotie,  v€lill€  Peltolankatu - Ansuntie - Betoniporsas  est€m€€n autojen  l€pikulkua  0,5 1  Kaupunki  

20  Suotien  ja Kaskenkadun  liittym€  -  Korotettu  liittym€alue  15 3  Kaupunki  ___________  

21  Suotien  ja Repotien  liittym€  -  Korotettu  liittym€alue  15 3  Kaupunki  ____________  

St 524. Pankajarventie,  v€lilla  
524/1/125-2730 2605  Valaistus  100 0,020 0,200 1 Tiehallinto 

Kev€tniemen liittym€ -Meril€ __________________ _______ __________________________________________ ________ ___________ ____________ ________ ____________ ____________  

23  
s 524, Pankaj€rventie,  v€lilla  

524/1/0-2800 2800  Kevyen liikenteen v€yl€  700 0004 0,006 1 Tiehallinto 
Kev€tniemen liittym€ -Meril€ _________________ _______ ________________________________________ ________ __________ ____________ ________ ____________ ___________ 

V€ist€tila,  STOP -merkki  ja Repotielle  

24 
St 524, Pankajarventie, Repotien 

524/1/1790 ennakkovaroitusmerkkin€  kolmio  ja lis€kilpi  35 0004 0,114 1 Tiehallinto  
liittym€  
_______________________________ _________________ _______ tekstilla‚‚"stop  200 m" 

524/1/590 
Keskisaarekkeellinen suojatie  

15 0,003 0,200 1 Tiehallinto 
ennakkovaroitusmerkein  

25 
St 524. Pielisentien/Nurmestien Opastuksen  ja  kevyen liikenteen ohjauksen 
liittym€ tehostaminen, (kevyt liikenne ohjataan  Tiehallinto  

k€ytt€m€€n kevyen liikenteen v€yl€€ eik€ 
1 1  

Kaupunki  
Pielisentien  vartta)  ________ ___________ ____________ _________ ____________ ____________  

Kt 73  ja st  524 luttym€, Kev€tniemen 
73/21/0 Kiettoliittym€  400 0.113 0,283 2 Tiehallinto  

liittym€ _________________ _______ ________________________________________ ________ __________ ____________ ________ ____________ ___________ 
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_____________________________________ Tieosoite  Pituus 
Kustan Onn. 

Tehokkuus 
Kiireelli- 

Sijainti 	 - 

(tie/osa/et€isyys)  

________________ 
(m)  

______ 

Toimenpide 

_____________________________________  

nukset 
(1000€)  

v•henem• 
(hvjo/v) 

(hvjo/Mv)  
___________  

syys -  
luokka 

Vastuutaho  Toteutettu 
__________  

27  
Kt 73,  Keskustan  pohjoispuoli,  

73/18/3408-21/520 1388  Nopeusrajoitus  60km/h  0,5 0,057 114.000 1 Tiehallinto  
Sahatien  liittym€€n  __________________ _______ __________________________________________ ________ __________ _____________ _________ ____________ ___________ 

28 Mt 15900,  Yl€ -Viekintie  15900/1/161-420 259  Valaistuksen jatkaminen  n. 250 m. 10 0.001 0,100 3 
TiehalUnto  

- _________________________________ __________________ _______ __________________________________________ ________ __________ _____________ _________  Kaupunki  ___________ 

15880/1/900-1500 600  Kevyen liikenteen v€yl€  120 0,001 0,008 1 
Tiehallinto  

29 Mt 15880, Surpeenvaara 
__________________ _______ __________________________________________ ________ __________ _____________ _________  Kaupunki  ___________  

15880/1/900-1500 600  Valaistuksen saneeraus  5 0.000 0,000 1 
Tiehallinto  

________________________________ __________________ _______ __________________________________________ ________ __________ _____________ _________  Kaupunki  ___________  

Mt 15880.Surpeenvaara,  koulun  
15880/1/1120 LUttym€n n€kemien  parantaminen  1 0.000 0.000 1  Kaupunki  

-  liittym€  _________________ _______ ________________________________________ ________ __________ ____________ ________ ____________ ___________ 

Pihaj€rjestelyt (py•r€parkki/katos, v€lituntipihan  
31  Surpeenvearan  koulun piha  - erottelu pys€k•intialueesta/ajokielto  5 1  Kaupunki  
- __________________________________ ___________________ _______ v€lituntipihalle) _________ ___________ _____________ _________ _____________ ____________  

32 Kt 73,  Rautatien  tasoristeys  73/18/945 Varoituslaitteiden  parantaminen  20 1  RHK 

33  M•nninkadun  ja Papinkujan liittyma  
M•nninkadun  ja Papinkujan luttym€n  kevyen  

20 2  Kaupunki  __________________________________ ___________________ _______  liikenteen j€rjestelyt  _________ ___________ _____________ _________ _____________ ____________ 

Etuajo-oikeusj€rjestelyt, aluenopeusrajoitus  30 
34  Asuinalueet -  

______________________ _________  km/h 
-  

__________  
1  Kaupunki  

35  Taajama-alue  - Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset  1  Kaupunki  

Katuvalaistuksen  saneeraus,  valaisinten  
36  Keskusta  -  muuttaminen  energiatehokkaammiksi,  pys€kki-  1-2  Kaupunki  

ja suojatiekohteiden  valaistuksen parantaminen  
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- 	 Toimenpiteet  haja -asutusalueella  

€ 	 Kevyen liikenteen v•yl•  
# 

	

/ 	 : 	 Valaistus  
_--\ 

- 	 Valaistuksen saneeraus  
4, 	 ss  

/ 	 :, 	 Puuhuollon turvaamisrahalla 
/ 	 ss 	 toteutettavat  kohteet  

4, 	 ‚ 

( 	 Nopeusrajoituksen  muutos  

- 	 * 	 .‚. 	 0 	 Muu toimenpide  
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Tieosoite  Pituus  
I  
I  Kustan- Onn. 

Tehokkuus  
Kiireelli- 

Nro  Sijainti  
(tie/osaiet€isyys)  (m) 

I 	 Toimenpide  nukset v€henem€  
(hvjo/M•lv)  

syys-  Vastuutaho  Toteutettu  
(1000•)  (hvjo/v) luokka  __________ __________  

St 504,  Koli valilla Kolin kyla-  Tiehallinto 
504/15/0-1722 1722  Kevyen liikenteen v€yl€  1200 0,001 0,001 2 

Purnuniemen yksityistie ___________________ _______ ____________________________________________ _________ ___________ _____________ _________  Kaupunki  ____________  

St 504,  Koli  valill€  Kolin  kyl€-  Tiehallento 
41 504/15/0-1722 1722 Tievalaistus  70 0,010 0,143 2 

Purnuniemen yksityistie ___________________ _______ ____________________________________________ _________ ___________ _____________ _________  Kaupunki  ____________  

St 504,  Koli  v€lill€  Purnuniemen Tiehallinto  
42  504/15/1722-6680 4958  Kevyen liikenteen v€yl€  1400 0,001 0,001 3  

yksityistie-Loma -Koli  Kaupunki  ___________  

St 504.  Koli valilla  mt  5047- Loma- Teehallinto  
504/15/5800-6680 880 Tievalaistus  35 0,002 0057 3 

Koli __________________ _______ __________________________________________ ________ __________ _____________ _________  Kaupunki  ___________  

STOP -merkit  ja  pys€ytysvnvat  molempiin  
73/14/0 1 0,006 6,000 1 Tiehallinto  

Kt 73,  maanteiden  15852  ja  15837 __________________ _______ liittymiin ________ __________ _____________ _________ ____________ ___________ 
luttyma (nskipiste  2) Kes€nopeusrajoituksen  alentaminen  80 km/h:iin 

73113/6800-14/200 402 0,5 0,005 10,000 1 Tiehallinto 
________________________________ __________________ _______ liittym€n  kohdalla  

45  Vuoniskylien  koulun piha  -  Piha-alueen valaistuksen parantaminen  5 2  Kaupunki  ____________ 

46  Vuonislahti  5071/3/4209-4/160 409 Tievalaistuksen  saneeraus  10 0,001 0,100 3 
Tiehallinto  

- ________________________________ __________________ _______ __________________________________________ ________ __________ _____________ _________  Kaupunki  ___________  

St 522, Hattuvaarantie  v€lill€  Tiehallinto 
522/25/535-3255 2720 Tievalaistus  120 0.031 0,258 3  

Pankakoski -  Rauhala  Kaupunki  ___________  

Nopeusrajoitus  80 km/h  merkin siirto  n. 60 m. 
48 5t 522, Pankakoski 522/24/1550 Hatunkyl€n  suuntaan taajama p€€ttyy merkin  0,5 0.013 26,000 1 Tiehallinto 
- _______________________________ _________________ _______  j€lkeen.  ________ __________ ____________ ________ ____________ ___________  

49 Kt 73 Vartiala -Jamalin koulu  73/22/204-3200 2996 Kes€nopeusrajoitus 80km/h  0,5 0.016 32,000 1 Tiehallinto 

V€lituntipihan  ja  pys€k•intipaikan  erottaminen  
50  Jamalin koulun piha  -  

aidalla  
2 1  Kaupunki 

Nopeusrajoituksen  50 km/h  jatkaminen  
51 
- 

Mt 15891, Vieki 
________________________________ 

15891/1/881-1400 
__________________ 

519 
_______ Egyptinkorven  suuntaan  n. 500 m. 

0.5 0,001 2,000 1 Tiehallinto  

Nopeusrajoituksen  50 km/h  jatkaminen  
52 Mt 5260, Vieki 5260/2/1000-1420 420 0.5 0,002 4,000 1 Tiehallinto 

________________________________ __________________ _______  Nurmij€rven suuntaan  n. 400 m. 

Nopeusrajoituksen  60 km/h  jatkaminen Kuhmon  
53 St 524,  Nurmij€rvi  524/6/178-1280 1102 0,5 0.001 2,000 1 Tiehallinto  

suuntaan  n.1000 m 

Puuhuollon turvaamisrahakohteet  1 

Talvihoidon  tehostaminen, uudet  
Kt 73  ja  muu  tieverkosto  

t€sm€hoitokohteet?  
1 

Kt 73 Tienvarsiraivausten  jatkaminen  1,2,3 

Automaattivalvonta  keskustan kohdalla (pitk€ll€  
Kt73  __________________________________ ____________________ _______  t€ht€imell€)  ________ ___________ _____________ 

3 
_________ _____________ ____________ 



S I  ]  0 	 MUISTIO 	 LuTE  2 1(3)  

22.1.2009  

Lieksan  liikenneturvallisuussuunnitelma 

Esteett€myysk•vely  21.1.2009  klo  10.00-11.45  

Osallistujat: 	Sauli Hyttinen, kaupunki, tekninen toimi 
Seppo  Kasslin, liikenneopettaja  
Soili  Rotko,  p•iv•kodin johtaja 
Antero Leinonen, Lieksan Seudun Invalidit 
Arto Turpeinen, kaupunki, koulutoimi 
Martti Heikkinen, Lieksan lehti  
Jukka Ikonen, SKAL  It• -Suomi  
Helvi Kukkonen 
Arja Pekkarinen 
Kerttu Eloranta  
Petri  Launonen, Sito  
Noora  Airaksinen, Sito  

K•velyreitti  kulki Teknisen viraston edest•  (Pielisentie  3)  tien  pohjoispuolta Kainuuntien  liittym••n  ja  etel•ist• 
puolta takaisin. Huomiota kiinnitettiin vanhusten  ja  liikkumisesteisten liikkumismandollisuuksiin  sek• yleisesti 
kevyen liikenteen turvallisuuteen keskusta-alueella. Erityisesti keskusteltiin liikkeiden  sis••nk•yntimandollisuuk

-sista,  p••llysteen  kunnosta,  reunakivien  korkeuksista  ja  kunnossapidosta. 

K•velyll• kirjattiin seuraavia huomioita:  
‚ Asuste -Nuutisen sis••nk•ynnist• puuttuu luiska.  
‚  S-marketin edustalla olevalle  pankkiautomaatille  on  hankala menn•  py€r•tuolilla  (automaatti korkealla). 

 ‚ Nordean  edess• kevyen liikenteen v•yl•  on  kapea (liikkeiden  ja  P-alueen v•liss•).  
‚ 	Pielisentien  kevyen liikenteen v•ylill•  on  paljon  p••llystevaurioita,  useissa eri kohdissa.  
‚ 	Pielisentien keskikaistalla  talvisin olevat  aurauslumet  haittaavat n•kyvyytt• erityisesti tiet•  ylitt•ess•. 
‚ Pielisentien  ylitys jalankulkijoiden n•k€kulmasta hankalaa  kaksiajorataisuuden  vuoksi, autoilijoiden ajo- 

nopeudet ovat suuret.  
‚  Useisiin  liiketiloihin  p••sy  py€r•tuolilla  on  l•hes mandotonta, koska  luiskat  puuttuvat  (Kuva  1). Auto

-maattiovia  ei useimmiten ole, uusia  marketteja  lukuun ottamatta  
‚  Kirjakaupan edustalla kevyen liikenteen v•yl•  on  kapea  ja  andas, jalkak•yt•v•ll•  kulkuesteit•  (portaat, 

ep•tasaisuudet  yms.) 
‚  Indiana-liikkeeseen  on  hankala p••st•  py€r•tuolilla,  v•yl•  on  ep•tasainen  ja  portaat ovat esteen•.  
‚ 	Sairaalankadun liittym•n  kohdalla vastakkaisella puolella  Pielisentiet•  P-paikat  on  sijoitettu  hankalasti. 

Vinoparkkiin  ajetaan jalkak•yt•v•n yli, mik• ei ole hyv• ratkaisu  (Kuva  2). P-paikat voisivat olla ainoas- 
taan  INVA-k•yt€ss•.  

‚ 	Pielisentiell•  on  joitakin korkeita  reunakivi• suojateiden  yhteydess•.  
‚ Pielisentien  ja  Hyttil•nkadun  liittym•  on  laaja  ja  j•sentym•t€n  ja sen  my€t• ongelmallinen erityisesti ke-

vyelle liikenteelle.  Pielisentien  ylitys  on  turvatonta.  
‚ 	Kevyen liikenteen v•ylill• tulee erotella  jalankulkijat  ja  py€r•ilij•t (keskiviivan maalaus).  
‚ 	Kevyen liikenteen v•ylill•  on  paljon liikkeiden  mainostelineit• (siirrett•vi•),  jotka eiv•t kuitenkaan aiheu- 

ta  ahtautta,  koska v•yl•n  on  yleisesti leve•  ja  tilaa  on  paljon. Ne tulisi kuitenkin sijoittaa v•yl•n reunaan, 
miss• ne eiv•t aiheuta ongelmia  heikkon•k€isille  (Kuva  3).  

‚  Kaupungintalolla liikkuminen  py€r•tuolilla  on  erityisen hankalaa  ja  osittain mandotonta. Terveyskeskuk-
seen  ja  kirjastoon  p••syss•  ei ole ongelmia. Terveyskeskuksessa  on  my€s automaattisesti aukeavat 
ovet.  

Esteett€myysk•velyn  tulokset otetaan huomioon  liikenneturvallisuussuunnitelmaa  laadittaessa sek•  Pielisentien 
 k•ynnistyv•ss• suunnittelussa. 

Noora  Airaksinen 

SITO -YHTI€T  
Kirkkokatu  1,  FI -70100  Kuopio 

Puhelin  020 747 6730 

Fax 020 747 6731  

wwwsito.fi 
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Kuva  1 	 Useisiin liikkeisiin  on  mandotonta p€€st€ py•r€tuolilla. 

Kuva  2 	 Apteekin edustalla olevalle pys€k•intialueelle ajetaan kevyen liikenteen v€yl€n yli. 
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Kuva  3 	 Keskustassa  on  paljon kauppiaiden  siirrett€vi€ ulkomainoksia.  Kun ne  on  sijoitettu 
v€yl€n reunaan, ne eiv€t haittaa  heikkon€k•isten  liikkumista.  

Kuva  4 	 K€velyll€ oli mukana  rollaattorilla lIIkkuva  henkil•.  
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TEKNINEN PALVELUKESKUS  

Kohderyhm€ Tavoite Toimenpiteet Aikataulu  Vastu utaho /  Toteutunut*  

______________________________ _______________________________ ______________________________ ________________ vastuuhenkil‚ ____________  

Kuntalaiset Edell€ esitettyjen tavoitteiden  -  havainnointi Jatkuva Tekninen  joh- 

mukainen toiminta  -  vuosittaiset  ty‚ohjelmat taja, Kuntatek- 

- v•yl•st‚n  hoito  ja  kunnossapito  niikan  p€€llikk•  

- ty‚maiden  valvonta  

- liikenneturvallisuusty‚ryhm• 

- kaavoitusty‚ 

-  tiedottaminen  k•ynnistyvist• ka- 

dunparannust‚ist• 

Liikennev•ylill•  ty•skentelev€t Liikenneturvallisuuden  huomiointi  Valvonta Kunnossapito- 

urakoitsijat  mestari  

Liikenneturvallisuusasioita  hoitava Tiedon saanti Koulutus Jatkuva Tekninen lauta- 

henkil•kunta  ja  luottamushenkil•t kunta 

Kaupungin  hallintokunnatja  Liikenneturvallisuusty•  koor- Liikenneturvallisuusty‚ryhm•n  VI-  Vuosittain Tekninen  joh- 

sidosryhm•t dinointi l•pitoja kokoontumiset _______________ taja ____________  

Oma henkil•st• Parantaa liikenneturvallisuuden  Ty‚turvallisuustilaisuudet  Jatkuva Tekninen  joh- 

huomioimista taja, ty‚turval- 

Ty‚matkojen vaaranpaikkakartoi-  2009-2010?  lisuusp••llikk‚ 

_________________________________ __________________________________  tu  5  _________________ ________________ _____________  

Rakennusluvan hakijat Asukkaiden liikenneturvallisuuden  Lupaharkinta  Jatkuva  Rakennustar- 

huomioiminen kastaja 

*  lis€t€€n merkint€, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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SIVISTYSPALVELUT 

Kohderyhm•/ tavoite Toimenpide  Vastuuhenkil‚  Ajoitus Yhteisty‚ Toteutunut* 

Henkil‚kunta  

Liikennes••nt‚jen  tunteminen, Luennot, k•yt•nn‚n harjoitukset,  Sivistysjohtaja,  rehtorit Heti  Liikenneturva, 

vaaratilanteiden tunnistaminenja VESO-  p•iv•t,  tietoiskut  yksik‚iden johtajat poliisi, asian- 
mandollinen poistaminen,  asen-  tuntijat,  tekn  i- 

nekasvatus  ja  sitoutuminen.  nen  virasto  

Liikenneturvallisuussuunnitelman  Suunnitelmat  ja  toteutus Johtajat Kev•t  2009  

laati  minen  yksi  k‚itt•i  n.  Jatkuvaa 

Kaikki k•ytt•v•t  py‚r•ilykyp•r•• Ohjeistus  ja  koulutus Jokainen henkil‚kohtaisesti Heti  

Koulukuljetusten  turvallisuus.  Sivistysjohtaja  Alkaen kev••ll•  

2009  

Liikkuminen  retkill• Ohjeistus ty‚yksik‚ille Sivistyspalvelukeskuksen  Alkaen kev••ll•  

______________________________ _______________________________ suunnitteluryhm•  2009  ______________ ____________ 

Koulukuljetusten  hoitajat  

Liikennes••nt‚jen  tuntemus  ja  Itsen•inen  tiedonhankinta  Jokainen henkil‚kohtaisesti Jatkuva 

noudattaminen.  Sivistysjohtaja 

Kuljetusohjeiden sis•ist•minen. Koulutustilaisuus ___________________________  Sopimuskauden alussa  _______________ _____________  

Oppilaiden vanhemmat  

Huoltajien  sitoutuminen  ja sitout- Tiedotteet, vanhempainillat, tapah-  Yksik‚iden johtajat Syksyst•  2009  alkaen 

tammen liikenneturvallisuusty‚-  tumat 

h‚n.  

Vanhempien esimerkki  ja my‚n-  Vanhemmat Jatkuva  

teinen asenne.  _________________________________ ___________________________ ______________________ _______________ _____________  

P•iv•hoito  

Liikunja  leikin turvallisesti  pihas-  Harjoitellaan liikkumista aikuisen Vanhemmat  ja  ty‚ntekij•t  Hoitosuhteen  alkaessa  

saja  l•hiymp•rist‚ss• aikuisen ohjauksessa (oman pihan s••nn‚t,  ja  jatkuvasti  hoitosuh- 

kanssa. liikenteess• liikkuminen),  teen  ajan. 

Opin tunnistamaan  leikkipaikan  ja  Harjoitellaan tunnistamista  ja  tar-  Vanhemmat  ja  ty‚ntekij•t  Hoitosuhteen  alkaessa  

liikennealueen  eron.  vittavia liikkumiss••nt‚j•  p•ivitt•in  ja  jatkuvasti  hoitosuh- 

________________________________  aikuisen ohjauksessa.  ___________________________  teen  ajan.  _______________ ________ 
*  lis•t••n merkint•, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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Kohderyhm€/ tavoite Toimenpide Vastuuhenkil€  Ajoitus Yhteisty€ Toteutunut* 

P•iv•hoito 

Opin noudattamaan aikuisen  oh-  Aikuinen huolehtii  ja  neuvoo Vanhemmat  ja  ty€ntekij•t Jatkuvasti hoitosuhteen 

jeitaja  neuvoja ajan 

Osaan istua omalla paikallani  lm-  Aikuinen valvoo  ja  ohjaa Vanhemmat  ja  ty€ntekij•t Jatkuvasti hoitosuhteen  

ja -autossa  ja henkil€autossa  ajan 

Erotun  liikenteess• Opetellaan heijastimen, turvaliivin, Vanhemmat  ja  ty€ntekij•t Jatkuvasti hoitosuhteen 

kyp•r•n  ja  muitten turvav•lmneiden ajan 

________________________________  k•ytt€• aikuisen ohjauksessa ___________________________ ______________________ _______________ _____________ 

Esiopetus  

Tied•n leikkipaikan  ja  liikenne- Rajoista  I  s••nn€ist• sopimmnen. Vanhemmat  ja  ty€ntekij•t  Koko  esiopetusvuoden  Poliisi 

alueen eron. Liikun Sopimuksissa pysymmnen. ajan  

ja  leikin turvallisesti pihassa  ja 

l•hiym p•rist€ss•  

Osaan odottaa koulukyyti•,  mat-  Asioiden selke• sopiminen  ja  k•y- Vanhemmat, ty€ntekij•t  ja  Koko  esiopetusvuoden 

kustaa  turvallisesti  ja  poistua t•nn€n  harjoittelu. kuijettajat  ajan, p••paino syksys- 

kyydist• sovittujen ohjeiden  mu- s•  

kaan. 

Tunnistan  l•hiymp•rist€n keskei- K•yt•nn€n tilanteet liikenteess•, Vanhemmat  ja  ty€ntekij•t  Koko  esiopetusvuoden  

set  liikennemerkit  ja  ymm•rr•n pelit, leikitja kirjallisuus, ajan 

niiden merkityksen. 

Ymm•rr•n turvav•lineiden k•yt€n Py€r•ilykyp•r•n, heijastimen  ja  Vanhemmat  ja  ty€ntekij•t Jatkuva k•yt•nt€ 

merkityksen. Osaan huolehtia py€r•n valon k•ytt€. 

asiastamy€s itse. _______________________________ _________________________ ____________________ ______________ _____________ 
*  lis•t••n merkint•, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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Kohderyhm€/ tavoite Toimenpide Vastuuhenkil•  Ajoitus Yhteisty• Toteutunut* 

Alakoulu 

Turvallinen liikkuminen liiken- Valistus, oppiminenja vaaranpaik- Vanhemmat, koulukuijetus- Vuosittain, painotus Poliisi  

teess€  kakartoitukset  ten  hoitajatja  muu opetus- syksyyn Koulukuljetus- 

henkil‚st‚  ten  hoitajat 

Koulumatkojen  turvallisuus Valitaan turvallisin koulureitti Vanhemmat, opettajat  ja  L•pi vuoden, painotus 
*  k•vellen Osataan liikkua suojatiell•ja kevy- muu opetushenkil‚st‚ syksyyn  

en  liikenteenv•yl•ll•  tai  tien  va- 

semmassa  laidassa 

Tunnetaan jalankulkijaa koskevat 

liikennemerkit 

K•ytet••n heijastinta 

Osataan liikkua turvallisesti pime- 

•ss•  ja  otetaan huomioon s••n 

vaatimukset Vanhemmat, opetushenki- Kev•t  I  Syksy 

K•ytet••n py‚r•ilykyp•r••  l•st•  

* py‚r•illen  Harjoitellaan py‚r•ll• ajamista  ja  

mandollisuuksien mukaan suorite- 

taan py‚r•ilykortti 

Tunnetaan py‚r•ily• koskevat lii- 

kennemerkit  

Osataan liikkua turvallisesti pime- 

•ss• (valot  ja  heijastimet  kunnossa) 

Py‚r•n kunnosta huolehtiminen 

* koulukuljetuksessa  Huomioidaan turvav•lineet (turva- Sivistyspalvelukeskus,  koulu- L•pi vuoden 

vy‚n k•ytt‚, turvatyynyn k•ytt‚, kuljetusten tarjoajat,  van- 

lapsen sijoittaminen autoon)  hemmat,  opettajat  ja  opetus- 

Turvallinen auton odottaminen  ja  henkil‚st‚ 

siit• poistuminen 

Aikuisen oikean asenteen v•litt•- 

minen  ja  mallioppiminen  

Asiallinen  ja  turvallinen k•ytt•yty- 

_______________________________  minen  _____________________________ _______________________ ________________ _____________ 

*  lis€t€€n merkint€, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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Kohderyhm€/ tavoite Toimenpide  Vastuuhenkil€  Ajoitus Yhteisty• Toteutunut*  

Yl•koulu 

Liikennes••nt€jen  noudattaminen  Liikennes••nt€jen kertaaminen  Opettajat Jatkuva,  7-9-  luokat Poliisi  
*jalank u lkij ana  (oppitunnit, teemap•iv•t)  Vierailevat  lu- 
* py€r•ilij•n•  Valvonta  ennoitsijat 
* mopoilijana  

Uudet  ajoneuvot  (mm.  m€nkij•t)  Tietoa uusista  ajoneuvoistaja  niill€ Opettajat  8-ja  9-  luokat 

liikkumisesta  (liikennes••nn€t)  

Vastuullisuus 	liikenteess€ 	(mm.  Asennekasvatus, tietoiskut  Opettajat Jatkuva,  7-9-  luokat 

toisten 	 huomioiminen, turvav•li- 

neet, 	 koulukuljetukset, 	 mopojen 

viritt•misen 	seuraukset, 	 p•ihteet  

ja  liikenne) 

Opettajat, terveydenhoitaja Jatkuva  Palo -ja  pelas- 

Tarpeelliset  ensiaputaidot _________________________________ ___________________________ ______________________ tustoimi _____________  

Lukio  

Liikennes••nt€jen  noudattaminen  Asennekasvatus, tietoiskut  Opettajat  Vuositasot  1 -3  Liikenneturva, 
*jala n k u lkij ana  poliisi, asian- 
* py€r•ilij•n•  tuntijat,  tekni- 

mopoilijana nen  virasto 

moottori  py€r•ilij•n• Ammattiopisto 

autoilijana  

Henkil•kohtaisen vastuun  tiedos-  Opettajat, 	terveydenhoitaja,  

tami nen 	liikenteess€ 	 (riskik•yt- opetustarjonnasta  vastaavat  

t•ytymisen 	seuraukset 	itselle 	 ja  

muille,  p•ihteetja  liikenne) 

Tarpeelliset  ensiaputaidot 

*  lis€t€€n merkint€, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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Kohderyhm€/ tavoite Toimenpide Vastuuhenkil€  Ajoitus Yhteisty• Toteutunut* 

Kansalaisopisto 

Liikenneturvallisuuden 	 edist‚mi- Tiedotus  ja  mandollisten liikenne- Rehtori, opiston opettajat  ja  Jatkuva Asiantuntijat 

nen turvariskien kartoittaminen  opiston muu henkil•kunta 

ƒ 	 opiskelijat toimlntaymp‚rist•ss‚  Kartoitus 	 opettajille 

ƒ 	 henkil•kunta Tiedotus henkil•kunnalle syyskauden  2009  alus- 

ƒ 	 kuntalaiset  sa  

Ensiaputaidot Ensiapukurssit ____________________________ ______________________ _______________ _____________ 

Liikuntatoimi 

Esteett•m‚t liikuntapaikat  ja  nu-  Luiskat, invaparkit,  merkit Tekninen virasto! Markku Heti Liikuntatoimi  on 

den  parkkipaikat Simanainen,'Sauli  Hyttinen 

Rullaluistelu/-  hiihto Turvalliset kevyen liikenteen v‚yl‚t Urakoitsija (Destia)/Lieksan Heti Liikuntatoimi kehitett‚v‚‚  

ja  tiet kaupunki 

Matkat! retket Ammattitaitoiset ohjaajat  ja  kuijet- Liikuntatoimi! nuorisotoimi,  Heti Yritt‚j‚t  on  

tajat kuljetusyritykset  

Maraton ja  muut urheilutapahtu- Turvallisuus  ja  selkeys opasteissa Liikuntatoimi/  urheiluseurat Heti Tekninen toi- kehitett‚v‚‚  

mat  mi!  Urakoitsija 

_________________________________ __________________________________ _____________________________ _______________________ (Destia) _____________ 

Kouluterveydenhuolto 

Ensiaputaidot (yl‚koulun  ja  lukion Oppitunnit  Opettajat, terveydenhoitajat 

oppilaat) _______________________________ __________________________ _____________________ ______________ ____________ 

Nuorisotoimi Liikennevalistus  osana  7-  Nuorisotoimen  henkil•kunta Jatkuva Koulut, Terveys 

Liikennekasvatus  osana nuoriso- luokkalaisten p‚ihderastip‚ivi‚, ry, 	 seurakunta, 

ty•t‚ alakoulujen toimintap‚ivi‚,  leirej‚  4H -yhdistys,  

ja  Nuokkarin  toimintaa. Turvalli- Liikenneturva, 

sesti  mopolla -kurssi  8 -luokka- autonasentaja 

laisilleja mopojen kev‚tkunnostu- 

silta. Liikennevalistusmateriaalin 

hankinta  ja  lainaus. 

Esteet•n 	 p‚‚sy nuorisotiloihin  ja  Luiskat, invaparkit,  hissi Kiinteist•jen omistajat, 

tapahtumiin nuorisotoimen  henkil•kunta Jatkuva  

Matkojen ja 	 retkien 	 liikennetur- Ohjeistus  ja  opastus Nuorisotoimen 	 henkil•kunta jatkuva Liikenn•itsij‚, 

vallisuus  ja  kuljettaja tilaisuuden j‚r- 

__________________________ ____________________________________ ______________________________ ________________________ jest‚j‚ ______________ 

*  lis‚t‚‚n merkint‚, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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SOSIAALI-  JA  TERVEYSPALVELUKESKUS 

 Lapsiperheet  

Kohderyhm• 
________________________________ 

Tavoite 
________________________________ 

Toimenpiteet 
________________________________ 

Aikataulu  
________________ 

Vastuutaho/  

vastuuhenkil‚ 

Toteutunut*  

_____________ 

Perhesuunnittelun, •itiys-  ja las-  Yleinen  liikenneturvallisuus.  Yksil‚llisesti  k•yntien  yhteydess•. jatkuva  Terveydenhoi- 

tenneuvolan  asiakkaat  taja  

Raskauden aikainen turvallinen  Neuvolak•yntien  ja  synnytysval-  Yksil‚llisesti  ras-  Aitlysneuvolan  

liikenteess• liikkuminen.  mennuksen  yhteydess• huomioi- kauden edetess•.  terveydenhoi- 

daan  raskauden aikainen  tasapai- taja  ja  l••k•ri  

non  muuttuminen  ja  ulkomaan 

matkat. 

Lapsen turvallinen  liikenteessƒ liik-  Ohjataan turvalliseen autolla aja- Raskauden aika-  Aitiysneuvolan 

kuminen. miseen, py‚railyyn  ja  matkustami- na neuvolak•yn- terveydenhoi- 

seen  yleisiss•  kulkuneuvoissa  lap-  neill• taja  

sen  kanssa. Opastetaan  turvavy‚n, 

kyp•r•,  lapsen  turvaistuimen  k•yt- 

t‚‚n  ja  vaunujen hankintaan.  

Turvaistuimien vuokraus(MLL)  Lapsen i•n  ja  uk- Lastenneuvolan  

0 -8KK  ik•isille  ja  opastus  sen  k•y-  kumisen  mukaan  terveydenhoi- 

t‚st•.  Ohjataan  heijastimen k•yt- neuvolakaynneil- taja  

t‚‚n 	 pime•ll• liikuttaessa  ja 	 ky-  l•.  

p•r•n  k•ytt‚‚n aina  py‚r•illess•,  

olipa lapsi kyydiss•  tai  ajamassa 

itse polkupy‚r•ll•. Annetaan  Kul- 

kunen -liikenneturvan kirja  4- 

vu  otiaal  le  /  vanhemmille. 

Ohjauksessa huomioidaan perheen  

kotlymp•rist‚,  katu, portit  yms.  

Neuvolan 	 turvallinen 	 asiakas-  Asiakaspys•k‚innin  merkint•  2009  Vastaava  ter- 

pys•k‚inti. opasteillaja ty‚yhteis‚iss•  tiedot-  veydenhoita- 

tamalla. ja/johtava  hoi- 

_______________________ __________________________________ __________________________________ _________________ taj  a  ______________ 

*  lis•t••n merkint•, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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Kohderyh  m•  

________________________________ 

Tavoite 

_________________________________ 

Toimenpiteet 

_________________________________ 

Aikataulu  

________________ 

Vastuutaho/  

vastuuhenkil‚ 

Tot eu t unu t*  

_____________  

Lastensuojelun 	 ja 	 perheklinikan  Turvallinen  lasten ja  huoltajien Turvaistuinten  k•ytt‚ kuljetuksen jatkuva jokaisella ty‚n- 

asiakkaat kuljetus. aikana  ja  asianmukainen  auton tekij•ll•. 

kunto. 

Liikenneturvallisuuden lis••minen Yleinen  lukennevalistus  jatkuva jokaisella ty‚n- 

_____________________ lapsiperheiss•. _________________________________ ________________  tekij•ll•.  _____________ 
*  lis•t••n merkint•, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu  

Koululaiset  ja  nuoret 

Kohderyhm• 

________________________________ 

Tavoite 

_________________________________ 

Toimenpiteet 

_________________________________ 

Aikataulu  

________________ 

Vastuutaho/  

vastuuhenkil‚ 

Tote u t unu t*  

_____________  

Koulu-  ja  opiskelijaterveyden-  Turvallinen  koulumatka.  Koulun alkaessa keskustelu  van- 1 	1k  Koulutervey- 

huollon asiakkaat  hempien  kanssa, jossa  huomiol- denhoitaja 

daan  lapsen valmiudet liikkua  ko- 

din  ulkopuolella sek• turvallisin 

koulu reitti. 

Turvallinen liikkuminen  liikentees-  Ohjataan  py‚r•ilykyp•r•ja  mopo-  Soveltuvin  osin  Koulutervey - 

s•.  kyp•r•  k•ytt‚‚n  ja  turvalliseen 	 uk-  koko  kouluik•. denhoitaja 

kumiseen  liikenteess•.  

Kuljetuksessa  olevien  las - 

ten/nuorten huomiointi.  

Ohjataan  turvavy‚n  k•ytt‚‚n  ja  Opiskelijatervey- Opiskelijater- 

turvalliseen liikkumiseen autolla.  denhuollon  kon-  veydenhuollon  

Keskustellaan  alkoholin  haitoista  takteissa jatku- terveydenhoi- 

liikenteess•.  vasti. taja 

*  lis•t••n merkint•, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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Aikuisv€est•  

Kohderyhm€ 

__________________________________ 

Tavoite 

__________________________________ 

Toimenpiteet 

__________________________________ 

Aikataulu  

_________________  

Vastuutaho/ 

 vastuu henkil•  

Tote u t u nut*  

______________ 

Aikuisv€est€  l€€k€rin, hoitajan  ja  Turvallinen liikkuminen  liikentees-  Sairauksien, l€€kityksen  ja  alkoho-  jatkuva  Hoitohenkil•- 

fysioterapian  vastaanotolla  s€. in  k€yt•n  vaikutuksien  huomioi- kunta  ja  l€€k€- 

minen  liikkumisessaja liikentees- nt  

s€.  Keskustelu  ja  asennekasvatus 

hoitokontaktien  yhteydess€. Laki- 

s€€teinen ajokyvyn  arviointi l€€k€- 

rin toimesta  tai  poliisin  lhetteest€. 

Turvalaitteiden  k€ytt• liikenteess€  Opastaminen  ja  motivoiminen  tur-  jatkuva  Koko  henkil•- 

ja  oikeat  liikkumisvarusteet esim. valaitteiden k€ytto•n.  Pidet€€n kunta 

kenkien  liukuesteet,  polkupy•r€- esill€  liikenneturvallisuuteen liitty- 

kyp€r€n k€ytt•  ja  heijastimet.  v€€  aineistoa. 

Turvallinen  liikkumisymp€rist•  ter-  Talvella riitt€v€  hiekoitus  piha- Talvisin Huoltomies  

veyskeskuksen ymp€ristoss€ja  alueilla. 

sis€ll€. Sis€tilat  siistit,  lattioilla ei vett€  ja  Jatkuva  Koko  henkil•- 

hiekkaa. kunta 

Tarpeeton liikkuminen  ensiavun Liikenneopasteet  2009  Osastonhoita- 

p€€dyss€ rajoitettu.  ja/johtava  hoi- 

taj  a  
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Kohderyhm• 
_________________________________ 

Tavoite 
__________________________________ 

Toimenpiteet 
__________________________________ 

Aikataulu  
_________________ 

Vastuutaho/  

vastuuhenkil‚ 

Tot eu t unu t*  

_____________  

Kaikki ty‚terveyshuollon  asiak-  Tavoitteena  on  her•tell• ajatuksia  Terveystarkastusten  yhteydess•  ja  Jatkuva Jokainen ty‚n- 

kaat  ja  keskustelua  liikenneturvallisuus- vastaanottotilanteissa  huomioidaan tekij• vastaan- 

asioista. Tavoitteena lis•t•  asiak- liikenneturvallisuus  ty‚ik•isten ottoa  

kaidemme  tietoisuutta  ty‚matkalii-  vastaanotolla  k•vij‚lden  kanssa  

kenteen  riskeist•  ja  antaa neuvoja Kohderyhm•n•:  

ja  ohjausta turvalliseen  liikkumi- ƒ 	 Vuoroty‚l•iset  (v•syneen•  liik- 

seen  liittyviss• asioissa.  kuminen) 

ƒ 	 Ty‚kseen liikenteess• ajavat 

(v•symys, kiire)  

ƒ 	 Hoitoon  ohjatut  (alkoholin  

suurkuluttajat) 

ƒ 	 Asiakkaat joille kirjoitettu  rec.  1.  kerran syksyll• 

l••kkeist• joilla vaikutusta ajo-  2009  Terveydenhoi- 

kykyyn.  tajat  vuorotel- 

len 

Ty‚terveyshuollon asiakkailla  on  Ty‚terveyshuollossa  j•rjestet••n 

mandollisuus vastaanotolle  odotta- vuodenaikoihin sidonnaisia teemo- 

essaan  tutustua ajankohtaiseen,  ja  odotustilan  sein•lle. (Talvella 

turvalliseen  ty‚matkaliikkumiseen  liukkaus, kes•ll•  kyp•r•t  ja  suojai- 

liittyv••n tietoon  ja  materiaaliin.  met,  syksyll• valot & heijastimet  

jne.)  

ƒ 	 Laitetaan  tth.n  sein•lle  julistei- 

taja  pient• rekvisiittaa liittyen  

liikenneturvallisuuteen (esim. 

py‚r•ilykyp•r•ja  erilaisia suo- 

jia,  sek•  liukastusesteet  ken- 

kun)  

*  lis•t••n merkint•, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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Ik••ntyv•tja erityisrvhm•t  

Kohderyhm• 
_________________________________ 

Tavoite 
__________________________________ 

Toimenpiteet 

__________________________________ 

Aikataulu 

_________________ 

Vastuutaho/ 

 vastuuhenkil‚ 

To t eu t unu t* 

_____________  

k••ntyv•t  ja 	 Ilikkumisrajoitteiset  Turvallinen liikkuminen  ja  tapa- Asennekasvatus  ja  opastus turva- jatkuva  Koko  henkil‚- 

henkil‚t avohoidossa turmien  ehk•iseminen. Apu-  ja  v•lineiden  ja  turvallisten jalkinei- kunta 

turvav•lineiden  k•ytt‚ liikenteess•  den  k•ytt‚‚n sek• liikkumiseen 

esim.  kenkien liukuesteet, polku- pime•ll•ja  liukkaalla kelill•. 

py‚r•kyp•r•n  k•ytt‚, heijastimet. Asianmukaiset liikkumisen apuv•- 

lineet  k•yt‚ss•. Hiekoituksen  ja 

varoitusmerkkien huomiointi  ja  

tarvittaessa ilmoitus taloyhti‚iden 

piha-alueiden huollosta vastaaval- 

le.  

Esteett‚m•n  liikkumisen huomi- Yhteisty‚ eri toimijoiden kanssa jatkuva Esimie- 

ointi  ja  edist•minen liikenteess•, esim.  tekninen palvelukeskus. het/henkil‚kun 

asioinnissaja  l•hiymp•rist‚ss•. Opastus kimppakyydin  ja  avustajan  ta  

k•ytt‚‚n. 

Turvallinen autolla liikkuminen Sairauden, l••kityksen  ja ian vaiku-  Jatkuva  Koko  henkil‚s- 

tuksen huomiointi ajokykyyn. Yh-  t‚ 

teistyo  poliisin  ja  l••k•reiden 

kanssa. 

Hyv• lihaskunto  ja  tasapaino Kuntouttava ty‚ote  Rohkaistaan  ja  Jatkuva  Koko  henkil‚s- 

aktivoidaan  liikkumaan: Ohjataan  t‚ 

lihasvoiman  vahvistaminen koti- 

oloissa  ja liikuntaryhmiin 	 osallis- 

tumaan 

*  lis•t••n merkint•, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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Kohderyhm€ 

________________________________ 

Tavoite 

_________________________________ 

Toimenpiteet 

_________________________________ 

Aikataulu  

________________ 

Vastuutaho/  

vastuuhenkil‚ 

Tote ut unu t*  

_______ 

Ik••ntyv•t  ja 	liikkumisrajoitteiset  Turvallinen liikkuminen laitos-  Esteett‚myys sis•tiloissaja  ulkona, jatkuva  Koko  henkilb- 

henkil•t laitoshoidossa hoidon aikana  riitt•vat luiskat. Ulkoiluttamiseen  kunta 

sopivat  py‚r•tuolit.  Hyv€t jalkineet. 

Riitt€v€sti  istuimia.  Omaisten ohja- 

us. 

Turvallinen ymp€rist• liikkua Piha-alueiden  pudistus  lumesta  ja  Talvella Huoltomies  

hiekoitus.  

Piha-alueiden  ja  eteisten 	 tarkistus  1  vuodessa  Vanhusty‚n - 

johtaja  ja  Huol- 

tomies  

Kuntouttava ty‚ote  

Hyv€  lihaskunto  ja  tasapaino jatkuva Hoito-  ja  kun- 

to utu  she n  ki l‚- 

kunta  

*  lis€t€€n merkint€, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 



13(14)  

Sosiaali-  ja terveyspalvelukeskuksen  henkil€st• 

Kohderyhm• 

________________________________ 

Tavoite 

_________________________________ 

Toimenpiteet 

________________________________ 

Aikataulu  

________________ 

Vastuutaho/  

vastuuhenkil€ 

Tot eut unut*  

______  

Sosiaali-  ja terveyspalvelukeskuk-  Turvallinen ty€matka. Suositellaan  polkupy€r•kypar•n  jatkuva Palvelukeskuk- 

sen henkil€kunta k•ytt€•.  sen  johto  

Liikenneturvallisuusasioiden  esille  2009/2010  Ty€yksik€iden  

ottaminen  ty€paikkakokouksissa.  esimiehet,  van- 

Oman  tyOmatkan vaaranarviointi. husty€njohtaja,  

johtava hoitaja 

Ty€ntekij€iden havainnot  vaaralli-  Koko  henkil€- 

sista ja kehitett•vist•  asioista  ja  jatkuva kunta 

niiden vieminen eteenp•in  

Jos  ty€ajossa  joutuu k•ytt•m••n Jokainen  ty€s- 

k•nnykk••, pys•hdyt••n  tai  k•yte-  s••n autoa aja- 

Turvallinen liikkuminen ty€ss•.  t••n handsfreet•.  Jatkuva  va  

Polkupy€r•ll• ty€ss• liikuttaessa Jokainen  ty€s- 

k•ytet••n  polkupy€r•kyp•r••.  s••n  polkupy€ - 

jatkuva  r•ll•  liikkuva 

Tarvittaessa hankitaan  handsfree  ja  Ty€yksik€n  

huomioliivit.  esimies 

Turvallinen tavaroiden  kuljettami-  Apuv•lineit•  ym. kuljetettaessa  Tarvittaessa Jokainen apu- 

nen  huolehditaan turvallisesta  kuijet-  v•lineit•  ym. 

tamisesta.  Kuljetus  esim. kaupun-  kuljettava  hen- 

gin  farmari  autolla. jatkuva  kil€. 

*  lis•t••n merkint•, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 
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PELASTUS LAITOS  

Kohderyhm€ Tavoite Toimenpiteet Aikataulu  Vastuutaho/  Toteutunut*  

________________________________ _________________________________ _________________________________ ________________ vastu uhen kilO _____________ 

Pelastuslaitoksen  ty•ntekij‚t Liikenteen  vaaranpaikkojen  ha-  Ty•ntekij•iden havainnot  vaaralli-  Jatkuva Kaikki  ty•nte- 

vainnointi  sista ja  kehitett‚vist‚  paikoista.  kij‚t  

Havaintojen v‚litt‚minen eteenp‚in  

________________________________ _________________________________ vastuuviranomaisille. ________________ _______________ _____________ 

Pelastuslaitoksen  ty•ntekij‚t Oma  ty•turvallisuus  ja  liikennetur-  Sis‚inen koulutus ty•ntekij•ille Vuosittain  Paloesimiehet 

vallisuus ty•turvallisuudesta liikenneonnet- 

tomuuspaikoilla,  turvallisesta h‚ly- 

tysajosta  ja  ennakoivasta  ajosta.  

Pelastuslaitoksen  ty•ntekij‚t Turvallinen ty•matka  Oman  ty•matkan vaaranarviointi.  Kerran kolmessa  Palomestari 

_________________________________ __________________________________ __________________________________  vuodessa  ________________ _____________  

Suuri yleis• Asennoituminen  liikenneturvalli-  11 2 -p‚iv‚ yhteisty•ss‚ muiden Kaksi kertaa  vuo- Paloesimiehet 

suuteen  viranomaisten kanssa, muu  tapah-  dessa  

_________________________________ tuma ________________ _______________ _____________ 

Ik‚ihmiset Kaatumistapaturmien  ehk‚isy  Tapaturmap‚iv‚n  tapahtumassa Kerran vuodessa  Palomestari  

Turvallisesti kotona  ja  l‚hiymp‚ris- 

________________________________ t•ssa _________________________________ ________________ _______________ _____________ 

*  lis‚t‚‚n merkint‚, kun toimenpide  on  tehty/toteutettu 



LuTE  4:  YHTEENVETO LIIKENNETURVAN MATERIAALEISTA 

LAPSET  JA  KOULUIK€ISET 

Turvapupu, www.turvapupu.net  -  lasten  liikennekasvatusaineistoa  mm.  kysymyksi•, v•ritysteht•vi•, pelej• 

ViIi Vy‚ti•inen, http://www.liikenneturva.fi/buddy/fihindex.html  -  lasten  liikennenurkka,  jossa tietoa  ja  teht•vi•. 

Liikennekasvatuksen ty‚kalupakki, www. liiken neturva .fi/tyokaluakki -  oma sivusto, josta l‚ytyv•t  mm.  seuraa-
vat aineistot: 

ƒ  Tuoreimmat liikenneturvan uutiset  ja  tiedotteet 
ƒ  Laaja sivusto koulujen liikenneturvallisuusty‚h‚n  ja  liikenneturvallisuussuunnitelman  laadintaan: 

http://www.Iiikenneturva.fi/multimagazine/web/Iiikenneturvallisuussuunnitelma/index.php  
ƒ Kolhuitta  kouluun  I  (liikenneturvallisuusrastit)  ja Il  (liikenneturvallisuusteht•vi• yl•kouluun) -aineistot 
ƒ Liikenneturvallisuusteemat  p•iv•hoidossa -sivusto, jossa paljon aineistoa: 

http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/paivahoidon  liikenneturvallisuusteemat/index.php 
ƒ  Lis•ksi aineistoa seuraava otsikoinnin mukaisesti: 

- Liikennekasvatus  (yhteenveto varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, paljon mate-
riaalia) 

- 	 Autossa matkustaminen (materiaalia  ja  tietoa koululaiskuljetuksista  ja bussilla  sek• taksilla 
matkustamisesta) 

- 	 Jalankulku (liikennes••nn‚t,  tilastot, teht•vi•, aineistoja) 
- 	 Py‚r•ily (liikennes••nn‚t, tilastot, teht•vi•, aineistoja) 
- 	 Mopoilu (liikennes••nn‚t,  tilastot, teht•vi•, aineistoja) 
- 	 Turvalaitteet  (tietoa turvalaitteista  ja  teht•vi•) 
- 	 Liiken neymp•rist‚ (vaaranpaikkojen  kartoitus  ja  teht•vi•) 

Liiken neturvan internet -sivuilla (liikennekasvatus/lapset) 
http://www. liikenneturva.fi/fl/liikennekasvatus/lapset/index.hp  lis•ksi paljon tietoa  lasten  liikenneturvallisuu-
desta  ja  liikennekasvatuksesta  sek•  mm.  seuraavat aineistot: 

ƒ  Koulu-  ja  paiv•hoitokuljetukset,  oma sivusto jossa tietoa  ja  mm.  opas koulukuljetusopas: 
http:/Iwww. liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/lapsetJkoulukulietus.php  

ƒ  Turvallisuus  on  pieni•  tekoja  -  ty‚ kunnissa, tietoa kuntateemasta sek• seuraavat aineistot: 
- 	 Kalvosarja:  Lasten  liikenneturvallisuus (PowerPoint ladattavissa) 
- 	 Esite: Lapsella  on  oikeus turvalliseen liikkumiseen (pdf ladattavissa) 
- 	 Juliste: Anteeksi, onko sinulla muutama sekunti aikaa? (pdf ladattavissa) 

ƒ  Turvallisesti tien yli  ja  turvaa lapsen koulutie -aineistot 
- 	 Tarkistuslista  koulun liikenneturvallisuus-toimia varten opettajille (pdf ladattavissa) 
- 	 Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus  oppilaille (pdf ladattavissa) 
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus  lasten  vanhemmille (pdf ladattavissa) 

ƒ  Lasten  turvalaitteet  autossa - tietoa lapsen kuljettamisesta autossa 

NUORET 

Liiken neturvan internet -sivuilla (liikennekasvatus/nuoret) 
http:/Iwww. liikenneturva.fi/fihliikennekasvatus/nuoretlindex.phD  on  tietoa  nuorten  liikennekasvatuksesta  sek• 

 mm.  seuraavat materiaalit: 
ƒ Mopoilu 

- 	 Min•  ja  mopo, DVD (n•yte ladattavissa sivuilta), keskustelun pohjaksi 
- 	 Sin•, mopo  ja  liikenne -juliste 
- 	 Mopoilijoille  tarkoitettu opas (pdf ladattavissa sivustolta) 
- 	 Pid• pelivaraa mopoilija -kalvosarja (pdf ladattavissa sivuilta) 
- 	 Kirje mopoilijan vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta) 
- 	 Esitys: Mopotietoutta vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta) 

ƒ  Ideoita ohjaajille liikenneaiheen k•sittelyyn  nuorten  ryhmiss• (pdf ladattavissa) 
ƒ  Turvallisesti harrastuksiin, tietoa  ja  materiaalia: 

http://www.liikenneturva.fi/turvallisesti  harrastuksiin. DhD. Sivustolta  on  ladattavissa  opas ohjaajille  har
-rastusmatkojen  turvallisuuden edist•miseksi sek• oppaan tueksi  Power Point  -esitys ohjaajien koulu-

tustilaisuuksissa  ja  vanhempainilloissa  k•ytett•v•ksi. 
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Liikennekasvatuksen ty€kalupakki: 
http://www.lUkenneturva.fi/tyokalupakki/liikennekasvatus/toisen  asteen  koulutus/index.php,  josta l€ytyy tietoa 
toisen asteen koulutuksen  liikennekasvatuksesta  ja  mm.  seuraavat  aineistot: 

•  Liikenneturvan tuottamassa Jarmon pitk‚ matka-elokuvassa liikenneonnettomuudessa loukkaantunut 
nuori kertoo omasta  onnettomuudestaan. Lis‚tiedot  ja  n‚yte: 

 http://www.Iijkenneturva.fj/fj/ljikennekasvatus/nuoret/Iarmon  pitka  matka  video.php 
•  Liikenneturvan Menossa mukana -toiminnassa liikenneonnettomuudessa  vammautuneet  nuoret vierai-

levat  lukioissa  ja  ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa oppilaille omasta  onnettomuudestaan  ja 
sen  vaikutuksista el‚m‚‚ns‚.  Lis‚tiedot: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoretlmenossa  mukana.php 

•  Liikenneturvan tuottamassa El‚m‚‚ t‚ysill‚  -videossa  nuoret kertovat  tuntemuksistaan  sen  j‚lkeen, 
kun kolme heid‚n yst‚v‚‚ns‚ oli kuollut  ja  yksi loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa, 
Mukana aineistossa  on  my€s  tukiaineisto  opettajille keskustelun pohjaksi.  Lis‚tiedotja  n‚yte: 

 http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/elamaa  taysilla.php  

AIKUISET 

Liikenneturvan  internet-sivuilla  (liikennekasvatus/aikuiset) 
http://www.Iiikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/aikuisetlindex.php  on  tietoa  ty€liikenteen  turvallisuuden paranta-
misesta sek‚  mm.  seuraavat materiaalit:  

• 	 Ty€  ja  liikenne -opas  (pdf ladattavissa) 
• 	 Ty€  ja  liikenne -esite  (pdf ladattavissa) 
• 	 Lomakkeita (kaikki  ladattavissa  sivuilta  word  -muodossa):  

- 	Ty€matkojen  ja ty€asiamatkojen  kartoitus  
- 	Ty€liikenteen yleiskartoitus 
- 	 Ty€h€n liittyvien  matkojen vaaranpaikat 
- 	Vaaratilanneselvitys 
- 	 Liikenteest‚  aiheutuvien  riskien arviointi  
- 	Ty€ajoon  liittyvien riskien kartoitus  

I,i1iqylI  

Liikenneturvan  internet-sivuilta  (liikennekasvatus/i‚kk‚‚t) 
http:/Iwww. Iiikenneturva.fi/fi/liiken  nekasvatus/iakkaat/index. php  l€ytyy tietoa tarjolla olevista  koulutuksista  ja 

 mm.  seuraavat materiaalit:  
• 	Liikenneymp‚rist€n vaaranpaikkakartoitus i‚kk‚ille,  omalta  sivustolta  tietoa sek‚ toimintamalli, esite  ja 

lomake ladattavissa.  Lis‚ksi yhteenvetoja  toteutetuista kartoituksista,  Linkki: 
 http://www.liikenneturva.fi/fi/likennekasvatus/iakkaat/Iiikenneympariston  vaaranpaikkakartoitus.php 

• 	Autoillen  kaiken  ik‚‚ -opas  (pdf ladattavissa) 
• 	lk‚kuljettajan itsearviointi  -opas  (pdf ladattavissa) 
• 	l‚kk‚iden turvallisuusteesit (pdf ladattavissa) 
• 	l‚k‚sasioihin perehdytetyt  Liikenneturvan kouluttajat, linkki omalle sivulle  

http://www.liikenneturva.fi/fi/kuljettajien  jatkokoulutus/iakkaatliakaskouluttajatphp 
• 	 Vin  kkej‚ hoitajille,  linkki omalle sivulle  

http:/Iwww. liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/turvallisuus/vinkkeja  hoitajille. php  

KAIKILLE  IKƒRYHMILLE  materiaalia  liikenneturvallisuusty€h€n  voi tilata Liikenneturvan  Turvapuodista: 
http://wwwIiikenneturva.fi/fi/turvapuoti/index.php  
Liikenneturvan  internet-sivut  www.liikenneturva.fi  
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