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1. 	JOHDANTO 

Rääkkylän kunnan  ja  Savo-Karjalan tiepiirin välisenä yhteistyönä  on  laadittu 
Rääkkylän  koko  tiestön liikenneturvallisuuden  parantamissuunnitelma.  

Rääkkylän liikenneturvallisuuden  ongelmakohdat  on  määritelty poliisin  
tilastoimien  liikenneonnettomuuksien,  tienkäyttäjäkyselyn  ja  maastotarkas-
telujen  perusteella. Näiden kolmen  osaselvityksen  perusteella tiet,  liittymät 

 ja  kevytliikenteen ongelmakohteet  on  asetettu  vaarallisuusjärjestykseen 
järjestyslukumenetelmällä.  

Liikenneturvallisuuden  ongelmakohteiden parantamistoimenpide -esityksiä  on 
 käsitelty työryhmässä sekä kuntalaisille järjestetyssä esittely-  ja  tiedotustilai-

suudessa. Suunnitelman käynnistämisestä  ja  etenemisestä  on  tiedotettu 
 mm.  paikallis-  ja  maakuntalehtien kautta. 

Työtä  valvovaan  työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:  

- liikenneturv.insinööri 
- liikenneturv.insinööri 
-  tiemestari  
- apulaistiemestari 
- kunnaninsinööri 
-  koulutoimenjohtaja  
- rakennuslautak. pj. 
-  teknisen  lautak. pj. 
-  ylikonstaapeli 

Veli-Pekka  Surakka, pj 
 Matti  Hukka 

Martti Leppänen 
 Lauri  Koskelo 

Mikko Hirvonen 
Vesa Sallinen 
Väinö  Jordan 

 Urho Makkonen 
Kauko Kervinen  

Savo-Karjalan  tiepiiri 
 Savo-Karjalan  tiepiiri  

Kiteen  tiemestaripiiri  
Kiteen  tiemestaripiiri  
Rääkkylän kunta 
Rääkkylän kunta 
Rääkkylän kunta 
Rääkkylän kunta 
Kiteen  nimismiespiiri 

Projektiryhmään  työryhmän jäsenten lisäksi ovat kuuluneet:  

- tienpitoalueen  päällikkö Teppo  Miikkulainen 	Savo-Karjalan  tiepiiri 
-  kunnanjohtaja 	Ilkka  Simanainen 	Rääkkylän kunta 

Suunnittelutyön suoritti Insinööritoimisto Oy Väylä, jossa työstä vastasi  
liikenneinsinööri  Matti  Karttunen.  
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2. 	 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILANNE  

	

2.1 	Liikenneolosuhteet 

Väestö  ja  koulut 

Rääkkylän kunnan asukasluku vuoden  1 994  alussa oli  3431  henkilöä, joista 
kirkonkylässä asui  n. 1000,  Rasivaarassa  n. 400  ja  Kompakassa  250. 

 Rääkkylän kunnan työllinen työvoima oli  111 2  ja  työpaikkaomavaraisuus 
 87  %.  

Rääkkylän kunnassa  on  seitsemän ala-asteen koulua, jotka sijaitsevat 
Haapasalmessa, Niemisessä, Oravisalossa, Rasivaarassa, Salokylässä, 
Sintsissä  ja  kirkonkylässä. Yläaste  ja  erityisluokka  ovat kirkonkylässä. 

Tiestö 

Rääkkylän kunnan alueella  on  yleisiä teitä  1 96 km,  joista toiminnallisesti  56 
km on  seudullisia  teitä  ja  140 km  yhdysteitä. 

Kevytliikenteen  väyliä yleisten teiden varsilla  on 5,2 km  kirkonkylässä. 
Rääkkylän  haja-asutusalueen tiestö näkyy kuvasta  2.1-1.  

Rääkkylän kirkonkylässä  on  rakennuskaavateitä  6,3 km. 
 Järjestäytyneitä yksityisteitä  on 304 km.  

Järjestäytymättömiä yksityisteitä  on  noin  75 km.  

Rääkkylän kirkonkylän tiestö näkyy kuvasta  2.1-2.  Samassa kuvassa näkyy 
Rasivaaran keskustan tiet. 

Liikenne 

Rääkkylän yleisten teiden liikennemäärät näkyvät kuvasta  2.1-3.  Yleisten 
teiden suurimmat liikennemäärät ovat Kiteentiellä kirkonkylän  ja  Rasivaaran 

 välisellä tieosalla  (1200-1400  autoa/vrk). 



KUVA  2.1-1  
Haja-asutusalueen tiestö  
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KUVA  2.1-2  
Rääkkylän kirkonkylän tiestö  ja  Rasivaaran  keskustan tiestö  
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KUVA  2.1-3  
Rääkkylän yleisten teiden keskimääräiset  vuorokausiliikennemäärät  1993  



2.2 	Liikenneonnettomuudet  

Liikenneonnettomuusselvitys  tehtiin Rääkkylän poliisin vuosina  1 989-1 993 
 tilastoimista  liikenneonnettomuuksista. Poliisin tietoon oli  tullut  83  liikenne-

onnettomuutta, joista  21  oli loukkaantumiseen johtaneita  ja  1  kuolemaan 
johtanut. Näiden liikenneonnettomuuksien onnettomuuskustannukset 
tielaitoksen laskentatavalla olivat  1 6,2  milj.mk  vuoden  1 994  kustannus- 
tasossa laskettuna. 

Kuvasta  2.2-1  näkyy liikenneonnettomuuskehitys vuosina  1 989-1 993. 
 Tarkastelujaksolla  sekä liikenneonnettomuuksien lukumäärä että vakavat 

onnettomuudet ovat vähentyneet. Kuvasta  2.2-2  näkyy onnettomuustyyppi-
jakauma. Suistumisonnettomuuksia oli eniten  (24,1  %). Suistumisten  osuus 

 on  kuitenkin keskimääräistä pienempi. Vastakkaisten suuntien onnettomuuk-
sia oli toiseksi eniten  (21,7  %).  Vastakkaisten suuntien onnettomuuksien 
osuus  on  poikkeuksellisen suuri. Myös hirvionnettomuuksia  on  lähes kaksin-
kertainen määrä Pohjois-Karjalan keskiarvoon verrattuna. 

Kuvasta  2.2-3  näkyy Rääkkylän  haja -asutusalueen liikenneonnettomuudet. 
Kiteentiellä tapahtui  1 6  onnettomuutta, joista  4  henkilövahinkoon johtanut-
ta. Oravisalontiellä tapahtui  11  ja  Hammaslandentiellä  7  liikenneonnetto-
muutta. Paikallisteistä onnettomuustilastossa turvattomimpia ovat Hypön-
niementie  (5  onnettomuutta)  ja  Rasisalontie  (4  onnettomuutta). 

Kuvasta  2.2-4  näkyy kirkonkylän liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat. 
Onnettomuudet keskittyvät liikekeskustan liittymiin  ja  piha-alueille. Ainoa 
kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui terveyskeskuksen piha-alueella. 
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KUOLEMAAN  JOHT.  ONNETTOMUUS 

VAMMAUTUMISEEN  JOHT.  ONNETTOMUUS  

OMAISUUSVAHINKOON JOHT. ONNRTTOMUUS  

KUVA  2.2-1  
Liikenneonnettomuuskehitys vakavuusasteittain  v. 1989  -  1993  
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KUVA  2.2-3  
Haja-asutusalueen liikenneonnettomuudet  
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2.3 	Tienkäyttäjähaastattelut 

Tienkäyttäjähaastattelulla  selvitettiin rääkkyläläisten tienkäyttäjien mielipitei-
tä tieympäristön liikenneturvallisuudesta, ongelmakohteista sekä niiden 
parantamisehdotuksista. 

Haastattelussa palautettiin  385  kyselylomaketta  (vastausprosentti  75). 
 Palautetuista lomakkeista  232  tuli kouluilta  ja  loput  1 53  muilta tienkäyttäjä-

ryhmiltä. Kaikki vastauslomakkeissa esitetyt mielipiteet  on  listattu  ja  otettu 
huomioon laadittaessa tätä liikenneturvallissuunnitelmaa. Haastatteluissa tuli 
esille liikennevalvontaan, tiedotukseen  ja  liikennekasvatukseen  kohdistuvia 
esityksiä. 

Kysymykseen, ovatko Rääkkylän tiet turvallisia, vastattiin seuraavasti: 

Turvallisuus Koulut Muut tienkäyttåjät 
Turvallisia  6,5  %  26,0  %  
Melko turvallisia  69,6  %  61,7  %  
En  osaa sanoa  7,4  %  4,5  %  
Melko turvattomia  14,3  %  4,5  % 
Turvattomia  2,2  %  3,3  %  

Haastattelujen mukaan  turvattomimmat  tiet ovat:  
- Kinnulantie 
- Hypönniementie 
- Hammaslandentie 
- Kiteentie-Oravisalontie kk:n  kohta 
- Oravisalontie 
- Kiteentie 
- Varpasalontie  

Turvattomimmat liittymät  ovat:  
- Kylätie/Koivukuja 
- Vuorilandentie/Kirkkotie 
-  Koivu kuja/Terveyskeskus/Kinnulantie 
- Sintsintie/Hammaslandentie/Kirkkoniementie 
- Paksuniementie/Kirkkotie/Kinnulantie 
- Kompakan  kaupan liittymä 

Turvattomat kevytliikenteen  kohteet ovat:  
- Kinnulantie 
- Kirkkotie/Vuorilandentie 
- Kiteentie, Paksuniementie -Kylätie 
- Hammaslandentie, Kompakka 
- Hammaslandentie, Rasivaara 
-  Kylätie, Koivukuja  

42 vastaajan mielestä 
24 
23 
15 
14 
12 
12  

76 vastaajan mielestä 
24 
16 
15 
13 
11 

41 vastaajan mielestä 
15 
14 
11 
11 
10  
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Tienkäyttäjähaastattelujen tulosteet  ovat  liikenneturvallisuussuunnitelman 
työkansiossa  ja  ne  on  luovutettu  Rääkkylän  liikenneturvallisuusryhmälle 
lähtötiedoiksi  kunnan  liikenneturvallisuus-  ja  liikennekasvatustyön  suunnitte-
lua  ja  toteutusta varten.  

2.4 	Maastotarkastelut 

Maastotarkastelussa  käytiin läpi  koko  Rääkkylän tiestö  henkilöautolla,  ja 
 kirkonkylä,  Rasivaara  ja  Kompakka  polkupyörällä. Liikenneturvallisuuden 

puutteet  on  arvioitu  ja  pisteytetty  0-16  oheisen taulukon  2.4-1  mukaisesti. 

Liikenneturvallisuuden  ongelmakohteista  on  tarkasteltu kandeksaa eri 
osatekijää taulukon  2.4-1  mukaisesti.  Kohteelle  on  annettu  osatekijästä  0 

 pistettä,  jos  ratkaisu täyttää liikenneturvallisuuden vaatimukset  ja  1 piste, 
 jos  kohteen ratkaisu  osatekijän  osalta poikkeaa hieman turvallisesta  suunnit-

teluperiaatteesta.  Jos  ratkaisu  on  selvästi turvaton, annetaan  2  pistettä. 
Teoreettinen  maksimipistemäärä  yhdelle  ongelmakohteelle  on 1 6  pistettä.  
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TAULUKKO  2.4-1  

LIIKENNETURVALLISUUSOLOSUHTEIDEN  ARVIOINTI 

Kadut  ja  tiet  
1.  Kevyen liikenteen väylät  ja  risteämiset  autoliikenteen 

kanssa  0-2 
2. Maankäytön  ja  liikenneratkaisujen  yhteen sopivuus sekä  

liittymäjärjestelyt  (kevyen liikenteen  ja  autoliikenteen 
kannalta)  0-2 

3. Väyläosan geometria  (kevyt  liikenne/autoliikenne)  0-2 
4.  Poikkileikkaus  (kevyt  liikenne/autoliikenne)  0-2 
5. Liikenteen ohjaus  0-2 
6. Nopeusrajoitus  0-2 
7. Näkemät (kevyt  liikenne/autoliikenne)  0-2 
8. Liittymätyyppi  
Yhteensä  16 

Liittym  ät 
1. Liittymätyyppi  0-2 
2. Liittymän  tasaus  0-2 
3. Liikenteen ohjaus  0-2 
4. Kevyen liikenteen järjestelyt  0-2 
5. Valaistus  0-2 
6. Liittymän näkemä  0-2 
7. Maankäyttö liittymän  ympäristössä  0-2 
8. Liittymän  muoto 
Yhteensä  16  

Kevyen liikenteen kohteet  
1. Kevyen liikenteen  erottelu/kevyen  liikenteen määrät  0-2 
2. Autoliikenteen  nopeustaso/liikennemäärät  0-2 
3. Tiegeometria/liittymän  muoto  0-2 
4. Risteäminen  autoliikenteen kanssa  0-2 
5. Tievalaistus  0-2 
6. Näkemät  0-2 
7. Päällysteen  kunto  0-2 
8. Tien  poikkileikkaus/liittymätyyppi  
Yhteensä  1 6  

Muut  liikennealueet  
1. Liikennemuotojen  erottelu  0-2 
2. Liikenteen ohjaus  0-2 
3. Liittyminen  tie-  ja  katuverkkoon  0-2 
4. Jäsentely  pintamateriaaleilla  ja  istutuksilla  0-2 
5. Valaistus  0-2 
6. Alueen  riittävyys toiminnoille  0-2 
7. Sijainti toimintojen kannalta  0-2 
8. Tasaus 
Yhteensä  1 6  



iI  

2.5 	Liikenneturvallisuuden ongelmakohtien vaaraHisuusjärjestys 

Tiet, liittymät  ja  kevytliikenteen  kohteet  on  asetettu erikseen vaarallisuusjär-
jestykseen järjestyslukumenetelmää käyttäen. Perusteena ovat olleet poliisin 
tietoon tulleet liikenneonnettomuudet vuosilta  1 989-1 993,  tienkäyttäjien 
haastattelussa ilmoittamat ongelmakohdat  ja  maastossa suoritetun turvalli-
suustarkastelun tulokset. Teiden, liittymien  ja  kevytliikenteen ongelmakoh

-tien vaarallisuusjärjestys näkyy taulukoista  2.5-1, 2.5-2  ja  2.5-3  sekä 
kuvista  2.5-4  ja  2.5-5.  

TAULUKKO  2.5-1  

Vaarallisuusjärjestys,  tiet:  
1. Hammaslandentie mt  484 
2. Hypönniementie  Pt 1 5556 
3. Rasisalontie  Pt 1 5540 
4. Kinnulantie rkt  
5. Kiteentie mt  482 
6. Oravisalontie mt  482 
7. "Kirkonkylän ohiajotie" mt  482 
8. Kylätie  pt 1 5571 
9. Sintsintie  Pt 1 5583 
10. Varpasalontie  Pt 15555 
11. Haapasalmentie  Pt 1 5559 
12. Jaamantie  Pt 1 5567 
1 2.  Oravilandentie  Pt 1 5568 
1 3.  Paksuniementie mt  4821 
14.  Pötsönlandentie  pt 1 5558 
1 5.  Kauppatie  Pt 1 5569 
16.  Salokyläntie  pt 15562 
16.  Koivukuja rkt  
1 7.  Piimälandentie  Pt 1 5570 
18. Vuoniementie yt  
1 9.  Kirkkotie  Pt 15571 
19. Niemisentie  Pt 1 5577 
20. Kokonsalontie  pt 1 5582 
20.  Löttöläntie yt  
21. Rajaseläntie  Pt 1 5579 
22. Rasitie yt  
22.  Sangenlandentie  Pt 1 5565 
23. Koivutie rkt  
24. Koivuniementie rkt  
24.  Venturintie  pt 1 5576 
24.  Vuorilandentie  pt 1 5572  
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TAULUKKO  2.5-2  

Vaarallisuusjärjestys, liittymät:  
1. Hammaslandentie, Kompakan  kaupan liittymä  
2. Hammaslandentie/Sintsintie/Vuoniementie  
3. Oravisalontie/Hypönniementie/Piirooniementie  
4. Paksuniementie/Kinnulantie/Kirkkotie  
5. Salokyläntie/lijalantie  
6. Kiteentie/Kylätie/Mäntylandentie  
7. Kylätie/Kotitie  
8. Kinnulantie/Koivukuja/terveyskeskus  
9. Rasisalontie/Kiesvaarantie  
1 0. 	Kylätie/Koivukuja  
11. 	Paksuniementie/SPAR -market 
1 2. 	Kiteentie/Salokyläntie  
1 2. 	Oravisalontie/Kivisalmen levähdysalue  
1 3. 	Kiteentie/Tikkasen  korjaamo  
14. 	Kirkkotie/Vuorilandentie  
14. 	Kinnulantie/Kisatie  
14. 	Hammaslandentie/Niemisentie/Niemisen  kappeli  
14. 	Kokonsalontie/Murtoniementie  
1 5. 	Pötsönlandentie/Kultasaarentie/yt  
1 5. 	Oravisalontie/Louhelantie  
1 5. 	Kaasisen yt/Hakkaraisen yt  
1 5. 	Kiteentie/Karjalan  puu  
1 5. 	Rasisalontie/Riikosen yt  
1 5. 	Rasisalontie/Kylyntie  
1 6. 	Hammaslandentie/Rasintie/Kauppatie  
1 6. 	Oravisalontie/Hernevaarantie  
1 6. 	Varpasalontie/Kähköläntie  
1 7. 	Hammaslandentie/Rasisalon  koulu  
1 7. 	Oravisalontie/Oravisalon  koulu  
17. 	Hammaslandentie/Kokonsalontie  
1 8. 	Paksuniementie/Saviniementie  
1 8. 	Kiteentie/Hammaslandentie  
1 8. 	Kinnulantie/Koivutie  
1 8. 	Paksuniementie/Harjutie  
1 8. 	Oravisalontie/Pyssysalontie  
1 8. 	Paksuniementie/Valtosen yt  
1 9. 	Jaamantie/Ratilantie  
20. 	Kirkkotie/Kuusikkotie  
20. Kinnulantie/Kunnan  virasto  
21. Kotitie/Metelintie  
22. Hypönniementie/Kankaantie  
22. 	Hypönniementie/Kaitasalmentie  
22. 	Paksuniementie/koulukeskus/PKO  
22. 	Kylmäpohjantie/Niemisentie 
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TAULUKKO  2.5-3  

Kevytliikenteen ongelmakohdat:  
1. Kiteentie, Paksuniementie-Kankaanrinnan  liittymä  
2. Kiteentie, Ravivaara-kirkonkylä  
3. Kiteentie/Kylätie/Mäntylandentie  
3. 	Terveyskeskuksen piha  
3. 	Kylätie/Kotitie  
4. Kinnulantie  
5. Haapasalmen  koulun kohta  
6. Hammaslandentie, Kompakka  
7. Hammaslandentie, Rasivaara  
8. Hammaslandentie,  Niemisen kohta  
9. Kirkkotie/Vuoriniementie  
9. 	Kylätie, Kankaanrinnan kohta  
9. 	Salokyläntie/Kiteentie  
1 0. 	Murtoniementie/Kokonsalontie  
1 0. 	Kylätie/Koivukuja  
1 0 	Rasisalontie/Kiesvaarantie  
11. 	Kauppatie,  Monosen kohta  
11. 	Kinnulantie,  Virastotalon liittymä  
1 2. 	Oravisalontie, Kirkkotie-Paksuniementie  
1 3. 	Koivu kuja  
1 3. 	Rasivaaran  koulun liittymä  
14. 	Jk+pp -tie,  Koivuniementie-Kirkkotie  
14. 	Hammaslandentie/Kauppatie/Rasitie  
14. 	Kauppatie,  Rautiaisen mutka  
14. 	Kinnulantie/Kisakuja  
1 5. 	Kinnulantie/Koivukuja  
1 5. 	Salokylä, Pötsönlanden  kohdalla  
1 5. 	Paksuniementie,  Valtosen liittymE  
1 5. 	Sintsintien  mäet  ja  mutkat  
1 6. 	Oravisalontie  
1 6. 	Hypönniementie  
1 6. 	Kylätien tieosa,  jolla jk +  pp-tie 
1 6. 	Niemisentie/Hammaslandentie  
16. 	Oravisalontie, Oravisalon  kauppa - koulu 



KUVA  2.5-4  
Haja -asutusalueen ongelmakohteet 
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KUVA  2.5-5  
Kirkonkylän  ja Rasivaaran ongelmakohteet 



25 

2.6 	Yhteenveto liikenneturvallisuuden  nykytilanteesta  

Kirkonkylä 

Kirkonkylän tieverkko  on  osittain  jäsentymätön.  Liittymissä  on  lähes poik-
keuksetta huono näkyvyys. Autoliikenteen nopeudet ovat liian suuria 
vallitseviin olosuhteisiin nähden. Liikenneturvallisuuden ongelmat keskitty -
vät  Kinnulantielle, Kylätielle,  Kirkkotielle  ja  Paksuniementielle  sekä keskus-
tan  liikekiinteistöjen liittymiin  ja  piha-alueille.  

Kinnulantiellä  on  kirkonkylässä  kokoojatien  luonne. Tiellä ei ole  kevytliiken
-teen  väylää. Erityisesti  jalankulkijat  ja  pyöräilijät tuntevat turvattomuutta 

liikkuessaan  Kinnulantiellä. Liittymät  ovat tasa-arvoisia. Valokuvassa  2.6-1 
 näkyy  Kinnulantie Koivukujan  liittymästä keskustaan.  

Kunnanviraston  kohdalla  Kinnulantien  varressa  on  vinopysäköinti,  tak
-siasema  ja  matkahuollon  toimipiste.  Pysäköintitila  taksia  ja  linja-autoja 

varten  on  riittämätön.  Kinnulantien vastapuolella  on  pysäköintialue henkilö- 
autoille.  

Kylätiellä  on  kevytliikenteen  väylä  Paksuniementien  ja  Teollisuustien  välisellä  
tieosalla. Kevytliikenteen  väylä vaihtaa puolta  Koivukujan  liittymässä (valo-
kuva  2.6-2).  Koivukujan liittymän  ongelmana ovat huono näkyvyys teolli-
suusalueen suuntaan  ja  autoliikenteen korkeat nopeudet.  

Kirkkotien  liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät  liittymiin. Perusongel
-ma on  huono näkyvyys  ja  autoliikenteen korkeat nopeudet  pääsuunnalla.  

Valokuvassa  2.6-3 on  Vuoriniementien  ja  Kirkkotien  liittymä.  Liittymän  
liikenneturvallisuuden yksi ongelma poistuisi,  jos  autoilijat  pysähtyisivät 
ajoradan  ja  suojatien  väliin  väistäessään Kirkkotien  liikennettä. Tällä hetkellä 
lähes kaikki jäävät  suojatien  kohdalle. 

Niin autoliikenne kuin  kevytliikennekin  kokevat  Kiteentien  ja  Oravisalontien 
(mt  482)  turvattomiksi. Tämän  ns.  ohikulkutien liikenneturvallisuuden 
ongelman muodostavat pääasiassa  lenkkeilijät. 
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Rasivaara 

Rasivaaran  liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät Hammaslandentielle 
 ja  Kauppatielle  sekä näiden liittymään. Valokuvassa  2.6.-4  näkyy Kauppa- 

tien  ja  Hammaslandentien  liittymä. Kuvassa näkyy myös Monosen kaupan 
kohdalla huoltoliikennettä. Tavarahuoltoa suorittava  auto  ei tällä kertaa ole 
aivan poikittain ajorataan nähden. 

Koululaisten liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät pääasiassa Kauppa- 
tien  ja  koulun liittymän väliselle tieosalle. 

Kauppatiellä  on  Monosen kaupan kohtaa ongelmallisempi ns. Rautiaisen 
navetan kulma  ja  mutka. 

Kompakka 

Kompakan  liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät rivitalon, kaupan, 
 postin  sekä Niemisen Urheilutalon väliselle tieosalle. Erityisesti kevytliikenne 

kokee turvattomuutta tiellä liikkuessaan. Valokuva  2.6-5 on Kompakan 
 kaupan liittymästä, josta  on  huono näkyvyys  postin  suuntaan. Hammaslah-

dentiellä kulkevalle kaupan liittymä tulee yllätyksenä.  

Haja-asutusalue 

Haja-asutusalueen liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät suurimmaksi 
osaksi liittymiin, joissa  on  huono näkyvyys. Ongelmallisimpia niistä ovat 
Hammaslandentien  ja  Sintsintien, Kokonsalontien  ja  Murtoniementien, 
Sintsintien  ja  Kokonsalontien  sekä lijalantien  ja  Salokyläntien liittymät. 

Tiegeometrialtaan turvattomimmat  tiet ovat Hypönniementie, Rasisalontie  ja 
 Haapasalmentie.  

Kaikkien  haja-asutusalueen koulujen lähiympäristössä  on  liikenneturvallisuu-
den puutteita. Liittymä-  ja  pysäköintijärjestelyt  ovat ongelmallisimmat 
Haapasalmen (valokuva  2.6-6)  ja  Sintsin  kouluilla. 
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VALOKUVA  26-3  
Vuorilandentien  ja Kirkkotien  liittymässä  kevytliikenne  kokee turvattomuutta 

VALOKUVA  2.6-4  
Kauppatien  ja Hammaslandentien  liittymässä 

 kevytliikenteen  ylitykset koetaan turvattomiksi  



VALOKUVA  2.6-5  
Kompakan  kaupan liittymä  on  vaikeasti havaittavissa 

 ja  siitä  on  huono näkyvyys Niemisen suuntaan  

VALOKUVA  2.6-6  
Haapasalmen  koulun liittymästä  on  huono näkyvyys 
Koulun pihan  pysäköinti  ja  liittymä koetaan ongelmalliseksi 
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2.7 	Muut liikenneturvallisuutta heikentävät tekijät 

Autoliikenteen nopeudet 

Kirkonkylässä, Rasivaarassa  ja  Kompakassa  yksi keskeinen liikenneturvatto-
muutta aiheuttava tekijä  on  liikenneolosuhteisiin  nähden liian suuret autolii-
kenteen nopeudet. 

Lenkkeilijät  päätellä 

Kirkonkylän ns. ohikulkutien liikenneturvallisuuden ongelmana  on  lenkkeili-
jät.  Kirkonkylässä  on  lenkkeilijöille  valaistu  rata  ja  Paksuniementien, Kylätien 

 ja  Kirkkotien  varressa kevytliikenteen väylät. Lenkkeilijä voi reitin valinnalla 
vaikuttaa sekä omaan että muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuuteen. 
Rasivaarassa  ja  Kompakassa lenkkeilijät  käyttävät pääteitä. Näillä alueilla 
vaihtoehtoisia reittejä ei tällä hetkellä ole. Ilman heijastinta tummissa vaat-
teissa ulkoilevat lenkkeilijät aiheuttavat suurimman liikenneonnettomuusris

-kin.  

Vanhus väestö polkupyörällä, mopolla  ja potkukelkalla pääteillä  

Rääkkylän liikenteen erityispiirre  on  polkupyörällä  ja  potkukelkalla pääteillä 
 liikkuva varttuneempi väestö.  Tumma  vaatetus, heijastinten puuttuminen  ja 

matkojen  jokapäiväisyys  kasvattavat liikenneonnettomuusriskiä. 

Puuta  varan välivarastointi näkemäalueille  

Puutavaraa ei pitäisi missään tapauksessa varastoida liittymien näkemäalu-
eilla. Valokuvassa  2.7-1  tehdään välivarastoa Kiteentien  ja  Kauppatien 

 liittymään Rasivaarassa. 

Hirvikanta 

Rääkkylässä  näyttää onnettomuusselvityksen perusteella olevan runsas 
hirvikanta. Onnettomuudet jakautuvat melko tasaisesti  koko  kunnan alueel-
le. Hirvikannalla  on  oleellinen vaikutus liikenneonnettomuuksiin. 

Kirkonkylän koululaiskuljetukset 

Kirkonkylän koulukeskuksen pysäköinti-  ja  koulukuljetusten  liikennejärjeste-
lyt ovat mallikelpoiset. Aamulla koulukuljetukset toimivat hyvin, mutta 
iltapäivällä erittäin huonosti. Oppilaita valuu koulukeskuksesta joko suoraan 

 tai  kauppojen kautta linja-autoihin. Tästä syntyy turha kaaos Kinnulantien 
alkuosalle (valokuva  2.7-2).  
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VALOKUVA  2.7-1  
Puutavara -auto  tekemässä välivarastoa Kauppatien  ja  Kiteentien 
liittymän näkemäalueelle  

VALOKUVA  2.7-2  
Iltapäivällä kolme linja-autoa odottaa matkustajia 
henkilöautojen pysäköintipaikalla matkahuollon kohdalla 



3. SUUNNITELMAN TAVOITTEET 

Rääkkylän liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiksi asetettiin olosuh-
deselvityksissä turvattomiksi osoittautuneiden teiden, liittymien  ja  kevytlii-
kenteen  kohteiden liikenneturvallisuuden parantaminen. 

Suunnitelman keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin: 

- 	kirkonkylän autoliikenteen nopeuksien pienentäminen 

- 	kirkonkylän kevytliikenteen turvallisuuden parantaminen 

- 	Rasivaaran  liikenneturvallisuuden parantaminen 

- 	Kompakan  liikenneturvallisuuden parantaminen 

- 	ala-asteen koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuuden paranta- 
minen 

- 	liittymien näkemäolosuhteiden  parantaminen 

- 	liikenneturvallisuuden parantaminen nopeasti liikenteen ohjaustoimen- 
piteillä  

Lisäksi asetettiin tavoitteeksi kunnan Iiikenneturvallisuusryhmän toiminnan 
käynnistäminen  ja  toiminnallisten tavoitteiden asettaminen kunnan liikenne-
turvallisuustyölle.  

4. SUUNNITELMAN AIKANA  KÄYNNISTETYT  JA  TOTEUTETUT  
PARANTAMISTOIMENPITEET  

Savo-Karjalan tiepiiri aloitti Varpasalon paikallistien rakenteen parantamisen, 
jonka yhteydessä parannetaan tämän suunnitelman yhteydessä ongelmal-
lisena esille tulleita yksityistieliittymiä. Parantamishanke valmistuu syyskuus-
sa  1 995  ja sen  kustannukset ovat  n. 2 milj.mk. 

Murtoniementielle  on  asetettu väistämisvelvollisuusmerkki Kokonsalontien 
liittymään. 

Kirkonkylässä puiden alaoksia  on  poistettu näkyvyyden parantamiseksi. 
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5. 	TOIMENPIDESUUNNITTELU  

	

5.1 	Kirkonkylän tieverkko 

Rääkkylän kirkonkylän liikenneturvallisuuden parantamiseksi autoliikenteen 
nopeuksia  on pudotettava.  Kuvassa  5.1-1 on  työryhmän esitys kirkonkylän  
nopeusrajoituksiksi.  Asuntoalueilla  40 km/h nopeustaso  parantaa liikenne-
turvallisuutta  ja  asumisviihtyvyyttä.  

	

5.2 	Kinnulantie 

Kinnulantien  liikenneturvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla  kevytlii-
kenteen  väylä  kunnanvirastolta terveyskeskukselle. Kunnantalon  kohdalla 
linja-autojen tulisi pysähtyä  matkahuollon  puolelle. Nykyinen syvennys 
riittää  vain  kandelle linja-autolle. Kolmannelle linja-autolle tulisi rakentaa 
syvennys virastotalon  liittymän  ja  Kinnulankujan  välille. Henkilöautojen  
pysäköintipaikka  koulukeskuksen puolella tulisi erottaa  Kinnulantiestä. 
Pysäköintipaikan  liikenne toimisi paremmin  yksisuuntaisena.  Kuvassa  5.2-1 
on periaateluonnos  edellä esitetyistä  liikennejärjestelyistä.  

	

5.3 	Kylätie 

Kylätien  liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät  Koivukujan  liittymään. 
 Sen  liikenneturvallisuutta voidaan parantaa  pääsuunnan suojatien keskisaa-

rekkeilla  ja  raivaamisella  asianmukainen näkemäalue Koivukujalta  teollisuus- 
alueelle päin  (havainnekuva  5.3-1). 
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KUVA  5.2-1  
Periaateluonnos Kinnulantien  liikenne-  ja  pysäköintijärjestelyistä 
kunnantalon  kohdalla  
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HAVAINNEKUVA  5.3-1  
Suojatien keskisaarekkeilla  alennetaan autojen nopeuksia  ja 

 ohjataan kevytliikenne turvallisesti Kylätien yli 
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 40 km/h  aluenopeusrajoitus  

KUVA  5.1-1  
Esitys kirkonkylän  nopeusrajoituksiksi 
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5.4 	Rasivaara 

Rasivaaran  liikenneturvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla kevytliiken
-teen  väylää Hammaslandentien  ja  Kauppatien  varteen kuvan  5.4-1  osoitta-

massa laajuudessa. Kauppatien  ja  Hammaslandentien liittymän ylittäVän 
kevytliikenteen  turvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla suojatien 
keskisaarekkeet Hammaslandentielle (havainnekuva  5.4-2). 

Kauppatien  liikenneturvallisuuden parantamiseksi tien alkuosalle tulisi 
rakentaa kevytllikenteen väylä. Monosen kaupan liittymä-, pysäköinti-  ja 

 huoltoliikenteen  järjestelyt kannattaa suunnitella yhdessä kauppiaan kanssa 
niin, että liikenneturvallisuus  ja  liikekiinteistön  toimivuus paranevat. Oleellis-
ta ratkaisussa  on pysäköinnin  ja  polttoaineen jakelun sijoittaminen.  

Ns.  Rautiaisen  mutkan  liikenneturvallisuuden parantamista  on  suunniteltu 
useaan otteeseen. Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjel-
maan  on  esitetty ratkaisu joka  on  kokonaisuutena  paras ja  nopeimmin 
toteutettavissa. 

Siurlandentien  mäkeä  ja  mutkaa oikaistaan Kauppatien liittymästä  200 
 metrin matkalla. Kauppatie lakkautetaan yleisenä tienä Kiteentien  ja  Siurlah-

dentien  väliltä,  ja  tie  puretaan Rautiaisen pihapiiristä. Hammaslandentien  ja 
 Kiteentien  liittymä varustetaan väistötilalla. Huoltoasemakiinteistön liikenne 

ohjataan Hammaslandentien kautta. Edellä esitetyillä parantamistoimenpiteil
-lä Rasivaaran liikenneturvallisuus  paranee oleellisesti.  

	

5.5 	Kompakka 

Kompakan  liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät rivitalon, kaupan, 
 postin ja  Niemisen Urheilutalon väliselle osalla. Tällä välillä voidaan liikenne-

turvallisuutta parantaa rakentamalla kevytliikenteen väylä  ja  tievalaistus 
 sekä raivaamalla liittymien näkemäalueet.  

	

5.6 	Kiteentie 

Kiteentien  liikenneturvallisuutta voidaan parantaa varustamalla vilkkaimmat 
yleisten teiden  T-liittymät väistötiloilla. Liittymien näkemiä  ja  havaittavuutta 

 on  myös parannettava. Hirvionnettomuuksien vähentämiseksi tienvarsien 
vesakoita  ja  tienvarsimetsän aluskasvillisuutta  olisi raivattava vähintäin joka 
toinen vuosi. 
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KUVA  5.4-1  

HAVAINNEKUVA  5.4-2  
Suojatien keskisaarekkeilla  ja  kevytliikenteen väyläjärjestelyillä 

 voidaan parantaa oleellisesti Kauppatien  ja  Hammaslandentien 

liittymien  liikenneturvallisuutta  
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5.7 	Hammaslandentie 

Sintsintien  ja  Hammaslandentien liittymän  turvallisuutta voidaan nopeasti 
parantaa asettamalla Sintsintielle  STOP-merkki  ja  Hammaslandentielle 
sivutien risteysmerkit. Näkemäolosuhteiden  parantaminen edellyttää liitty

-män  siirtoa  50-100  metriä Niemisen suuntaan. 

Hammaslandentien  liikenneturvallisuutta voidaan parantaa liittymien näke-
miä parantamalla. Kylmäpohjantien liittymän  ja  Kompakan  välillä nopeusra-
joitusta tulisi laskea  1 00  km/h:sta  80  km/h:iin. 

Niemisentien tasausta  voidaan parantaa tietä leikkaamalla. Niemisentien 
näkemä Pyhäselän suuntaan saadaan paremmaksi näkemäleikkauksella. 
Niemisen kappelin liittymän näkemiä  ja  muotoa  on  parannettava.  Kokon

-suontien liittymän tasausta  on  nostettava  ja  liittymä raivattava näkyviin.  

	

5.8 	Hypönniementie 

Hypönniementien  liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää  koko  tien 
rakenteen parantamista, suuntauksen  ja  tasauksen  parantamista paikoin,  ja 

 lähes kaikkien yksityistieliittymien muodon  ja  tasauksen  parantamista.  

	

5.9 	Liittymien  näkemät 

Huono näkyvyys liittymässä oli yleisin liittymien liikenneturvallisuusongelma. 
Rääkkylän kunnan liikenneturvallisuusryhmän tulisi järjestää tänä vuonna 
yhdessä Kiteen tiemestaripiirin kanssa  koko  kunnan tiestöä koskevat näke-
mätalkoot. Kaikille tiekunnille annettaisiin yksityiskohtainen ohje heidän 
liittymänsä näkemäalueen määrittämisestä  ja  kunnossapidosta.  Kampanjan 

 onnistuminen edellyttää kunnan  koko  liikenneturvallisuusryhmän  sitoutumis-
ta asiaan  ja  tehokasta tiedotus-  ja  asennekasvatustyötä,  jossa  on  alustava-, 
toiminta-  ja  jälkihoitovaihe.  Kuvassa  5.9-1 on  yleisperiaate yksityistien 
näkemäalueen määrittämisestä. 



Tapaus  I  

Liittyvältä tieltä tulevalla 	 15 mä  käytetään  poikkeuk - 
on  vöistömisvelvollisuus 	I 	- 	- 	- 	sellisesti kohtuuttomien 

ITT1 LP 	

kustannusten  vofltomiseks,  

L1 	 L1  

Tapaus  2 	
STOP  

Liittyvältä tieltä tulevalla  on  liiken- 	 6mö  käytetään poikkeuk- 
nemerkilld  osoitettu  pysähtymispak - 	 sellisesti  kohtuuttomien  
ko  toi kysymyksessä  on  vähäliikentei- 

	
kustannusten välttämisek- 

sen  yksitylstien  liittymä  tai  maata - 	 si sekä tontti-  jo  maata  - 
lousliittymä 
	

lou  si  ii  tt  ymi  S Sä  

________________________________________ 	 (6 m) 

L, 	 I 	 L1 	 -I  

Mitoitusnopeus 
(km/h)  

Mitoituspysöhtymis- 
ndkemön vdhimmäis- 

 arvot  Lp(m) 

Mitoitusiilttymisnäkemön 	vähimmäis- 
arvot 	Li (m) 	(suluissa poikkeukselliset 
vähimmäisarvot)  

40 45 80 	 (60) 
50 60  105 	 (80) ______  
60 75 130 	 (100) 
70 95 160 	 (120) 
80 120 200 	 (150) 
90 150  ____  230 	 (190) 

100 180 - _____ 	270 (240)  

KUVA  5.9-1  
Yksitylstien  ja  yleisen tien liittymien näkemäalueet 
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5.10 	Kirkonkylän koulukeskuksen liikennejärjestelyt 

Rääkkylän koulukeskuksen suunnittelussa  on  otettu huomioon liikennetur-
vallisuusnäkökohdat. Koululaiskuijetusten  ja  pysäköinnin  liikennejärjestelyt 
ovat erittäin hyvät. Aamupäivällä koululaiskuljetukset toimivat turvallisesti, 
mutta iltapäivällä eivät linja-autokuljetusten osalta. 

Jotta koulukeskuksen hyvistä liikennejärjestelyistä saataisiin  se  hyöty, mikä 
niistä  on  saatavissa,  on  oppilaiden, opettajien  ja  koululaiskuljetusten suorit-
tajien  lähdettävä mukaan liikenneturvallisuustyöhön, joka ei vaadi paljon 
mutta hyödyttää kaikkia osapuolia. 

Käytännössä  on  seuraava iltapäiväjärjestely osoittautunut toimivaksi: 
-  linja-autot  ja  taksit tulevat ennen oppilaita kullekin nimettyyn paikkaan 

odottamaan oppilaita 
-  kaikki opettajat laskevat oppilaat sovittuun aikaan 
-  opettajat valvovat oppilaiden koulukyytiin menoa koulutyön päättyessä  

	

5.11 	Haja-asutusalueen koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuuden paranta- 
minen  

Oravisalon  koulun liittymästä  on  huono näkyvyys Rääkkylän suuntaan. 
Näkemää tulisi leikata lisää. 

Salokylän  koulun liittymässä tarvitaan näkemäleikkaus. 

Haapasalmen  koulun liittymästä  on  huono näkyvyys. Koulun liittymää  on 
 siirrettävä havainnekuvan  5.1 1-1  mukaisesti,  ja  autojen pysäköintipaikat  on 
 merkittävä. Haapasalmentien geometriaa  on  parannettava koulun molemmin 

puolin. 

Sintsin  koulun oppilaat jätetään mäkeen Kokonsalontiellä. Sintsin koulun 
lähiympäristössä liikenneturvallisuuden ongelmia  on  sekä Murtoniementien 
että Sintsintien liittymissä. Sintsin koulun luo tulisi rakentaa kääntöpaikka 
linja-autoille. Kokonsalontien liittymät Murtoniementiehen  ja  Sintsintiehen  on 

 parannettava. Liittymän parantamismandollisuuksia selvitettäessä kannattaa 
tutkia useampia vaihtoehtoja, joissa sekä Sintsintien että Kokonsalontien 
suuntausta muutettaisiin liittymien ympäristössä. 

Rasivaaran  koulun ympäristön liikenneturvallisuus paranee Rasivaaran 
liikennejärjestelyjen yhteydessä. 

Niemisen koulun ympäristössä liikenneturvallisuus voidaan parantaa  sillä, 
 että autoilijat käyttävät riittävän alhaista ajonopeutta koulun ympäristössä. 
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HAVAINNEKUVA  5.11-1  
Haapasalmen  koulun liittymää voidaan siirtää  ja  pysäköintialuetta jäsennellä 



6. 	TOIMENPIDEOHJELMA  

Rääkkylän  liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelma  on  laadittu 
työn aikana esille tulleiden  liikenneturvallisuusongelmien  perusteella. 
Toimenpide-esityksiä  on  käsitelty kuntalaisille esittely-  ja  tiedotustilaisuudes-
sa.  

Toimenpideohjelman  toteuttaminen  on  jaettu kolmeen  kiireellisyysluokkaan:  

I 1995-1998 	II 1999-2001 	III 2002-2005  

Toimenpiteet  on  ryhmitelty seuraavasti:  
- parantamistoimenpiteet, 	joita  on 30  kpl 
-  pienet  parantamistoimenpiteet, 	joita  on 32  kpl 
- liikenteenohjaustoimenpiteet, 	joita  on 1 7  kpl 
- näkemäraivaukset,  joista  kiireellisimpiä  on 45  kpl 

Toimenpideohjelman toteuttamiskustannukset  on  laskettu vuoden  1 995  alun 
 kustannustasossa  ja  ne ovat  1 3,9  milj.mk,  josta  

Savo-Karjalan tiepiirin osuus  on 1 2,9  milj.mk ,  
Rääkkylän kunnan osuus 	milj.mk,  
muiden yksityisten tahojen osuus  0,5  milj.mk. 

*)  Tämän lisäksi Rääkkylän kunta  on  sitoutunut  Hypönniementien  paranta-
miseen  paikallistieprosenttia  korkeammalla osuudella.  

Toimenpideohjelman  taulukoissa  on  käytetty seuraavia  lyhenteitä:  
T 	 =  Savo-Karjalan  tiepiiri  
K 	 =  Rääkkylän kunta  
Ytk 	 = Yksityistiekunta 
Yks 	 =  Muu yksityinen taho  
Ymp 	 = Ympäristökeskus 
Rkt 	 = Rakennuskaavatie 
Yt Yksityistie  
Pt 	 = Paikallistie  
Mt 	 =  Maantie  
vJ 	 = Vaarallisuusjärjestys  
Ti 	 =  Vaarallinen  tie,  vaarallisin  
L2 	 =  Vaarallinen liittymä, toiseksi vaarallisin  
K3 	 =  Vaarallinen  kevytliikenteen  kohde, 

kolmanneksi vaarallisin  
KL 	 = Kiireellisyysluokka 
Heva.onn.väh. 	=  Laskennallinen 	henkilövahinko -onnettomuuksien  

vähenemä  vuodessa 

Rääkkylän  liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelma  näkyy  
taulukoista  6.-i, 6.-2, 6-3  ja  6.-4  sekä kuvista  6.-5, 6.-6  ja  6.-7.  



TAULUKKO  6.-i 
PA RA  NTAM ISTOIM  EN  PITEET 

lP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus- KL Heva  
n:o  utta- kust. teet onn. 

_____ ________________ ____________________________  ja  (1000)  VJ väh. 

Hammaslandentie, - jk+pp-tien rakentaminen  T 400  T1,K7  I 0,008  
Rasivaara Hammaslandentielle  Nuoriso- 
(mt  484)  seurantalolta Kiteentielle  

(n. 600 m)  
- suojatien keskisaarekkeet  L16  

Kauppatien  ja Rasintien  sekä 
terveystalon liittymiin  

2  Kauppatie, - jk+pp-tien rakentaminen  n. T 350 T15, I 0,003  
Rasivaara  250 m  matkalle Kl  1 
(pt 1 5569)  Hammaslandentiestä 

- Piimälandentien  oikaisu  ja  mäen  Ti 7  
leikkaus Rautiaisen kohdalla 

- Piimälandentienja Kiteentien Kl4  
välisen tieosan katkaisu ja  
lakkauttaminen yleisenä tienä 

-  Monosen kaupan liikenne-  ja Yks  30  
pysäköintijärjestelyjen  
parantaminen  

3  Hammaslandentie, -  jk  +  pp-tien  ja tievalaistuksen  T 1500 Ti ,K6 I 0,030  
Kompakka  rakentaminen Niemisentieltä 
(mt  484)  Kokonsalontielle  (2,2 km) 

4  Kinnulantie - jk+pp-tien rakentaminen  K 250  K4,T4 
(rkt) Kisatieltä kunnanvirastolle 

- pysäköintijärjestelyjen  
parantaminen kunnantalon 
kohdalla  

5  Kiteentie - väistötilojen  rakentaminen  T 350  T5,L6,  I 0,012  
(mt  482)  Paksuniementien, Kylätien, Li8 

Hammaslandentien  ja 
Rasisalontien liittymiin 

- Kylätien liittymän  varustaminen  T 60  
tulpalla  ja näkemäleikkaus 

- Mäntylandentien tasauksen Ytk  1 0  
nosto  

6  Oravisalontie/ - liittymän  siirto  n. 200 m T 300 L3 I 0,003  
Hypönniementie  kirkonkylän suuntaan  ja 
(mt  482/  rakentaminen väistötilallisena  
pt 1 5556)  -  nykyisen liittymän katkaisu 

kokonaan  

7  Hypönniementie -  tien suuntauksen  ja tasauksen  1 4000 T2,  Il  0,011 
(pt 15556)  parantaminen Kl7 

- yksityistieliittymien  
parantaminen 

-  tien rakenteen parantaminen _______ ________ _______ 
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TAULUKKO  6.-i  JATKUU  

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus- KL  Heva  
n:o  utta- kust. teet  onn. 
_____ _______________ ____________________________  ja  (1000)  VJ väh.  

8  Kirkkotie/ - liittymän  parantaminen  T 50 II 0,001  
Oravisalontie tulppaliittymäksi  
(pt 15571/  
mt  482) 

9  Paksuniementie -  ojien peittäminen  ja  istutusten  1 200 Ti 3 I 0,006  
(mt  4821)  täydentäminen Saviniementien  

ja  Piennartien  välisellä  tieosalla 
-  istutusten  täydentäminen 

Kiteentieltä Paksuniemeen 
- Kinnulantien  ja  Kirkkotien 

liittymän  muodon,  tasauksen  ja  
rakenteen parantaminen  40 
km/h  nopeustasolle  

10  Paksuniementie - tievalaistuksen  rakentaminen  T/K  220 T13 II 0,005  
(mt  4821) 1,5 km  matkalle  

-  tie-  ja  liittymäjärjestelyt  mäellä  T/K  1 00  
niin, että sekä nykyiset  
kiinteistät  että  osayleiskaavan  
uudet tulevat  huomioitua  

11  Kylätie  -  jk  +pp-tien  ja  tievalaistuksen  T 550 K9, II 0,009 
(pt 15566)  jatkaminen  Kiteentien  liittymään  T8  

saakka  

1 2  lijalantie/ - 	 lijalantien liittymän  siirto  n. 1 50  Ytk/  80 L 5  
Salokyläntie (yt)  m  pohjoiseen  T 

1 3  Oravisalontie, -  pysäköintialueen rakentaminen  Ymp  100  
Lintutorninkohta 
(mt  482) 

14  Haapasalmentie, -  tien suuntauksen  ja  tasauksen  1 1000 Ti 1, III 0,002  
koulun kohta parantaminen  n. 1,3 km K5 
(pt 15561)  matkalla  

15  Haapasalmentie/ - Haapasalmentien tasauksen  T 100 II 0,001  
Sangenlandentie  parantaminen  leikkaamalla  
(pt 15561)  Kopolanmäkeä  

1 6  Rasisalontie -  tien suuntauksen  ja  tasauksen  T 1000 T3 III 0,002 
(pt 15540)  parantaminen välillä  Suonpään- 

tie  - Sahijoen  silta  

17  Kiesvaarantie -  tien suuntauksen parantaminen  T 300 III 0,001 
(pt 1 5573)  Riihisaarekkeentien liittymän  

kohdalla  300  m:n  matkalla  

18  Sintsintie/Kokon- -  tie-  ja  liittymäjärjestelyt  T 700 19, II 0,002  
salontie  ja  mutka  Kokonmäentien  ja  Kl5  
n. 0,5 km em.  Murtoniementien liittymien  ja  
liittymästä itään  Sintsintien  parantamiseksi  
(pt 15583)  -  mutkan  oikaisu  



TAULUKKO  6.1  JATKUU  

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus- KL Heva  

n:o  utta- kust. teet onn. 

_____  ja  (1000)  VJ - väh.  

1 9  Vuorilandentie -  tien alkuosan parantaminen  T/ 300 T24 II 0,00 1 
(pt 1 5572)  - tonttiliittymien näkemien Yks  

parantaminen  

20  Haapasalmen -  liittymä-  ja pysäköintijärjestelyt  K 50  
koulu _______  

21  Sintsintie/ - Sintsintien liittymän  siirto  n. T 300 L2 II 0,004  
Hammaslandentie  1 50 m  Niemisen suuntaan  
(pt 1 5583/  Piennartien  välisellä tieosalla 
mt  484 ) _______ ______ ______  

22  Sintsintie -  paikallistien siirto  talon 403 T 400 T9 III 0,001 
(pt 15583)  pihasta ______ _______ ______ ______  

23  Sintsin  koulu -  linja-auton kääntöpaikan  K 50  
rakentaminen  

24  Niemisentie/ - Niemisentien  leikkaus mäessä  T 60 I 0,001  
Hammaslandentie  ennen liittymää  
(pt 1 5577/  - näkemäleikkaus  Joensuun 
mt  484)  suuntaan  

25  Kokonsalontie/ - Kokonsalontien  oikaisu  T 100 III  - 

Pukinkankaantie  
(pt 1 5 582 ) ______ _______ ______ ______  

26  Kylyntie - kääntöpaikan  rakentaminen  T 40 I  -  

(pt 15574)  _______ ______  

27  Rasisalontie/ - - Rasisalontien  leikkaus mäessä  ja  T 60 II  - 

Mölsäntie  nosto  notkossa 
(vt/pt  1 5540 ) _______ _______  

28  Jaamantie - ns. Jaamanhovin  mutkan  oikaisu  T 80 T12 II 0,001 
(pt 15567 ) _______ ______  

29  Pohjukantie/ - Pohjukantien liittymän  siirto  n.  Ytk/  80 II  
Niemisentie  100 m  Niemisen suuntaan  T  
(vt/pt  15577 ) ________ _______ ______  

30  Jaamantie  (pt  -  rummun jatkaminen  ja  tien  T 50 Ti 2 II  -  

1 5567,  leventäminen 

Täitimenjoki __________________________________ ________ _________ ________ _______ 
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TAULUKKO  6.-2  
PIENET PARANTAMISTOIMENPITEET,  KL  I 

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus-  Heva  
n:o  utta- kust. teet  onn. 
_____ ________________ _____________________________  ja  (1000)  VJ väh.  

101  Hernevaarantie/ - Hernevaarantien tasauksen Ytk  15 L16  
Oravisalontie (yt)  nosto  ja  näkemäleikkaus  

102  Oravisalon  ala-  - näkemäleikkaus  K 10 L17  
aste/Oravisalontie  

1 03  Pässiniementie/ -  liittyvän tien  tasauksen  nosto  Ytk  1 0  
Oravisalontie (yt)  

104  Kopolantie/ - näkemäleikkaus Ytk  10  
Hypönniementie 
(yt)  

105  Mölsänniementie! - näkemäleikkaus Ytk  10  
Hypänniementie 
(yt)  

1 06  Erolantie! - näkemäleikkaus (lohkareet  tai  Ytk  1 0  
Hypönniementie  kallio)  
(yt)  

10]  Kankaantie/ - Kankaantien tasauksen  nosto  Ytk  5 L22  
Hypönniementie 
(yt)  

108  Kähköläntie/ - Kähköläntien tasauksen  nosto  Ytk  5 L16  
Varpasalontie (yt)  

109  Pyssysalontie/ - näkemäleikkaus  (kallio)  T 20 L18  
Oravisalontie  
(pt  15558/mt  
482) 

110  Koivuniementie/ - näkemäleikkaus Ytk  10  
Oravisalontie (yt)  

111  Oravisalontie, - ulkoluiskan  leikkaus  sisäkaar-  T 30  
Vänskänmäki teesta Oravisalontiellä  Landen- 

(mt  482)  tauksen liittymän  länsipuolella  
-  kallion leikkaus  200 m  edelli-  T 1 0  

sestä  länteen tien toiselta 
puolelta  

- runkopuiden harvennus Ytk  2  
näkemäalueelta  

112  Kultasaarentie/ - Pötsönlandentien tasauksen  T 30 [15  
Pötsönlandentie  nosto  liittymän pohjoispuolen  
(pt 15561)  mutkassa  

- Kultasaarentien tasauksen  nosto  Ytk  1 0  
ja  liittymän  muodon 
parantaminen  



TAULUKKO  6.-2  JATKUU  

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus-  Heva  

n:o  utta- kust. teet  onn. 

_____ ________________ _____________________________  ja  (1000)  VJ väh.  

11 3  Koivurannan- - näkemäalueella  olevan kallion  T 50  
myllyn  tie!  leikkaus 
Sangenlandentie - Sangenlandentien tasauksen  
(pt 1 5565)  nosto 

- Koivurannanmyllyn  tien 
tasauksen  nosto  ja  liittymän  
muodon parantaminen  

114  Leppävaarantie! - näkemäleikkaus Ytk  10  
Kiteentie (yt)  

ii 5  Rasisalontie, - kaiteiden  nosto  T 10  
Sahijoen  silta  
(pt 15540) 

116  Kylyntie! - Rasisalontien tasauksen  T 20 Li 5  
Rasisalontie  parantaminen  
(pt  i  5 574/  - Kylyntien liittymän  muodon  ja  20 
Pt 1 5540)  tasauksen  parantaminen  

11 7  Pötsönlandentie! - näkemäleikkaus Ytk  5  
Harilantie(yt) __________________________________ ________ _________ ________  

11 8  Vehkalandentie/ - liittymän  muodon parantaminen Ytk  lo  
Niemisentie (yt)  

11 9  Jaamantie/ - liittymän  muodon parantaminen Ytk  5  
Niementie (yt)  

120  Suonpääntie/ - näkemäleikkaus Ytk  10  
Rasisalontie (yt) 	-  

121  Marjokankaantie! - näkemäleikkaus Ytk  10  
Hammaslandentie 
(yt) ___________________________________ ________ _________ ________ ________  

1 22  Hammaslanden- - näkemä  leikkaus  ja  tasauksen Ytk  20  
tie/Taipaleentie  parantaminen 
(yt) __________________________________ ________ _________ _______ _______  

123  Piirooniementie/ - liittymän  muodon, tasauksen  ja  Ytk  30 L3  
Oravisalontie (yt) näkemän  parantaminen  

124  Kylätie/Koivukuja -  rakennuskaavan tarkistus, T/K  20  LiO  
(pt 1 5566)  näkemäalueen lunastus  ja  

pensaiden  siirto 
-  jk  +  pp-tien tasauksen nosto  ja  1 1 0  

liittymän kuivatuksen  
parantaminen 

- suojatien keskisaareke  T 40 

125  Kokonsalontie! - näkemäleikkaus  T 10 L17  
Hammaslandentie  
(pt  15582/mt  
484)  _____________________________ _______ _______ _______ ______ 



TAULUKKO  6.-2  JATKUU  

lP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus-  Heva  
n:o  utta- kust. teet  onn. 

_____ _______________ ____________________________  ja  (1000)  VJ väh.  

126  Haapasalmentie! - näkemäleikkaus Ytk  10  
Huhmarentie  (Vt)  

127  Sampaantie! - kivikasan  raivaus  Ytk  10  
Pyssysalontie (yt) näkemäalueelta  

128  Hypönniementie! - Ilittymän  muodon parantaminen  Ytk  20  
Mustaojantie (yt)  

129  Pötsönlanden - näkemäleikkaus  K 5  
koulu!  
Pötsönlandentie  

1 30  Huotinniementie! - näkemäleikkaus Ytk  10  
Jaamantie (yt)  

1 31  Kokonsuontie! - liittymän tasauksen  nosto  Ytk  10  
Hammaslandentie - näkemän  raivaus  
(yt)  

1 32  Jaamantie/ - ulkoluiskan  leikkaus  T 20  
Jaamanhovintie sisäkaarteesta Jaamantieltä  
(pt 15567)  Jaamanhovin liittymän 

vastapuolelta 
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TAULUKKO  6.-3 
LIIKENTEENOHJAUSTOIMENPITEET,  KL  I 

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus-  Heva  
n:o  utta- kust. teet  onn. 

_____________________________  ja  (1000)  VJ väh.  

201  Kirkonkylä  -  40 km/h  nopeusrajoitus  KIT 20 0,018  
taajama-alueelle  

202  Paksuniementie -  40 km/h  nopeusrajoitus  T 3 Ti 3 0,001  
(mt  4821) n. 300 m  matkalle  

203  Kinnulantie/ - väistämisvelvollisuusmerkin  K 1 L8  
terveyskeskus  siirto terveyskeskuksen  
(rkt)  liittymään  

204  Hammaslandentie - nopeusrajoituksen  muuttaminen  T 2 Ti, 0,008  
(mt484)  100  km/h480  km/h K8,  

Kylmäpohjantienja Kompakan  L14  
väliltä  

205  Sintsintie/ - sivutien risteysmerkit  T 5 L2 0,008  
Vuoniementie/ -  STOP-merkit  liittyville 
Hammaslandentie suunnille  
(Pt 15583/  
mt  484) 

206  Pohjukantie/ - sivutien risteysmerkki liittymän  T 1 ,5  - 

Niemisentie länsipuolelle  
(pt 15577) 

207  Mölsäntie/ - sivutien risteysmerkit  T 3  - 

Rasisalontie  
(pt 15540) 

208  Kiesvaarantie/ -  STOP-merkki  T 1 L9 0,002  
Rasisalontie  
(pt 15573/ 
Pt 15540) 

209  Hernevaarantie -  mutkan-  merkin uusinta  ja  Ytk  2  
(yt) väistämisvelvollisuus-merkin 

uusinta  

210  Yksityistien - väistämisvelvollisuusmerkit Ytk  20  - 

liittymät,  joissa kaikkiin  liittymiin,  joissa  on 
on  osoiteviitta osoiteviitta  

211  Landenkyläntie/ -  Loppuun kuluneen  STOP-merkin  Ytk  0,5  - 

Oravisalontie  uusinta  
(mt  482)  - Sivutien risteysmerkki liittymän  T 1,5  

länsipuolelle  

212  Oravisalontie/ - ohituskieltomerkitja  maalaukset  T 3 L12  - 

Kivisalmen 
levähdysalueen  
liittymä  (mt  482) 

213  lijalantie/ - sivutien risteysmerkki  T 1,5 L5  - 

Salokyläntie 
____  (pt 15562)  __________________________ ______ _______ ______ ______ 
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TAULUKKO  6.-3  JATKUU  

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus-  Heva 
ri:o  utta- kust. teet  onn. 
_____ ________________ _____________________________  ja  (1000)  VJ väh.  

214  Kiteentie, - sivutien risteysmerkit/  T 3,0 L13,  -  
Tikkasen  ohituskielto  Li 5  
korjaamon  ja  
Karjalan puun 
kohta  (mt  482) 

215  Kirkkotie/ - Kirkkotien  reunan maalaaminen  T 0,5 K9,  - 
Vuorilandentie katkoviivalla liittymän  kohdalle  Li4  
(pt 15571/ 
pt 15572) 

216  Murtoniementie/ - taustamerkki Kokonsalosta  T 2,0  KlO, - 
Kokonsalontie  saapuvalle liikenteelle  L14 
(pt 15582) 

217  Metelintie  ja  -  jalkakäytävän merkitseminen  K 3,0  - 
Teollisuustie yhdistetyksi  jk  +  pp-tieksi  
(rkt) -  ei  mopoille-lisäkilpi 
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TAULUKKO  6.-4 
 NAKEMÄRAIVAUKSET,  KL  

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus-  Heva  

n:o  utta- kust. teet  onn. 

____________________________  ja  (1000)  VJ väh.  

301  Hammaslanden- -  kuusiaidan  poisto/siirto Yks/  5 Li 
tie,  Kompakan näkemäalueelta  T  
kaupan liittymä  
( mt  484 ) _______ ______ ______  

302  Hammaslanden- - näkemäraivaus  ja  pensasaidan Yks/  5 L2  
tie/Sintsintie/ madaltaminen  T  
Vuoniementie 
(mt  484 ) _______ ______ ______  

303  Salokyläntie/ - näkemäraivaus Ytk  2 L5  
lijalaritie (yt) __________ ________ ________  

304  Kylätie/Kotitie - näkemäraivaus  K 2 L7  
( rk t) ________ __________ ________ ________  

305  Kaliiotie/Kirkkotie - orapihlaja -aidan  kulman  siirto  K 3  
( rk t) ________ _________ ________ ________  

306  Piennartie/ - orapihlaja-aidan kulma  viiste  K 5  
Kirkkotie (rkt) - vesakon  raivaus metsän puolelta  

30]  Pässiniementie/ - pienpuuston  raivaus  Ytk  1  
Oravisalontie (yt) näkemäalueelta  

308  Niilantie/ - näkemäraivaus Yks  1  
Oravisalontie (yt) _______ _________ ________ _______  

309  Hämeenlandentie/ - näkemäraivaus Yks  1  
Oravisatontie (yt) _________ ________ _______  

310  Reskontie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Oravisalontie (yt) _______ ________ _______ _______  

311  Hypönniementie/ - pienpuuston  raivaus  Yks  1 L22  
Kankaantie (yt) _________ ________ ________  

312  Mölsänniementie/ - pienpuuston  raivaus  Ytk  1  
Hypönniementie 
(yt) _________________________________ ________ _________ ________ ________  

31 3  Hypönniementie/ - näkemäraivaus Ytk  1 L22  
Kylätalontie (yt) ________ _________ ________ _______  

314  Kaitasalmentie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Hypönniementie 
(yt) ___________________________________ ________ _________ ________ ________  

31 5  Pippurimäentie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Hypönniementie 
(yt) ___________________________________ ________ _________ ________ ________  

316  Kopolantie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Hypönniementie 

______ (yt) __________________________________ ________ _________ ________ _______ 
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TAULUKKO  6.-4  JATKUU  

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus-  Heva  
n:o  utta- kust. teet  onn. 

_____ _______________ ____________________________  ja  (1000)  VJ väh.  

317  Kalsontie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Hypänniementie 
(yt)  

318  Jokelantie/ - näkemäraivaus Ytk  2  
Varpasalontie  (Vt)  

319  Kähkäläntie/ - näkemäraivaus Ytk  2  
Varpasalontie (yt)  

320  Monnintie/ - näkemäraivaus Ytk  2  
Varpasalontie (yt)  

321  Miinala! - näkemäraivaus Ytk  2  
Varpasalontie (yt)  

322  Metsästysmajan- - näkemäraivaus Ytk  2  
tie/Pyssysalontie 
(yt)  

323  Louhiniementief - näkemäraivaus Ytk  2  
Pyssysalontie (yt)  

324  Tainiontie/ - näkemäraivaus Ytk  2  
Salokyläntie (yt)  

325  Rytköntie/ - näkemäraivaus Ytk  2  
SaIokyäntie (yt)  

326  Roikontie! - näkemäraivaus Ytk  2  
Salokyläntie (yt)  

327  Laivarannantie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Haapasalmentie 
(yt)  

328  Haapaniementie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Haapasalmentie 
(yt)  

329  Varsapolventie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Haapaniementie 
(yt)  

330  Selkärannantie/ - näkemäraivaus Ytk  1 
H a  apa ni  em e  ntie 
(yt)  

331  Tuohtaantie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Kylyntie (yt)  

332  Olkikorventie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Rasisalontie (yt)  

333  Keskikyläntie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Venturintie (yt) 
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TAULUKKO  6.-4  JATKUU  

TP  Kohde Toimenpiteet  Tote-  Toteut.  Perus- Heva  

n:o  utta- kust. teet onn. 

_____  ja  (1000)  VJ väh.  

334  Keskikyläntie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Anttilantie (yt) ________ _________ ________ _______  

335  Keskikyläntie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Niemisentie (yt) ________ ________ _______  

336  Kylmäpohjantie/ - näkemäraivaus Ytk  1 L22  
Niemisentie  

337  Aavarannantie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Vuoniementie (yt) ________ _______ _______  

338  Niemisen kappelin - näkemäraivaus Yks  1 L14  
liittymä 
Hammaslanden- 
tiefle (yt) _______ ________ _______ _______  

339  Hammasanden- - näkemäraivaus Ytk  1  
tie/Sopensuontie 
(yt) _________________________________ _______ _________ ________ _______  

340  Hammaslanden- - näkemäraivaus Ytk  1  
tie/Piilolantie (yt) _________ ________ _______  

341  Hammaslanden- - näkemäraivaus Ytk  1  
tie/Selänteentie 
(yt) ________________________________ _______ ________ _______ _______  

342  Ukonlandentie/ - näkemäraivaus Ytk  1  
Vihintie (yt) _______ ________ _______ _______  

343  Pihlajatie/ 	 - - näkemäraivaus  K 1  
Kylätie (rkt)  

344  Kuusikkotie/ - näkemäraivaus  K 1 L20  
Kirkkotie (rkt) ________  

345  Kotitie! - näkemäraivaus  K 1 L21  
Metelintie ( rkt) ________ _________ ________ ________ 
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7. TOIMENPIDEOHJELMAN  VAIKUTUKSET 

Rääkkylän liikenneturvallisuussuunnjtelman toimenpiteet parantavat liikenne-
turvallisuutta.  Se  näkyy pitemmällä aikavälillä liikenneonnettomuuksien 
määrän vähenemisenä. Tienkäyttäjät kokevat parannetut tienkohdat turvalli-
siksi pienen totuttelun jälkeen. Riittävä tiedottaminen  ja  parantamistoimenpi

-teiden selvittäminen kansanomaisesti esim. paikallislehden kautta auttaa 
tienkäyttäjiä liikkumaan oikein parannetussa ympäristössä. Näin toimenpi-
teen vaikutukset vastaavat paremmin etukäteen tehtyä arviota. 

Kiteentien väistötilat  ja  liittymien parantamiset  ovat hyötykustannussuhteil-
taan tehokkaimpia suurempia toimenpiteitä. Liikenteenohjaustoimenpiteistä 

 40 km/h  nopeusrajoitus kirkonkylässä  on  tehokas  ja  halpa toimenpide. 

Rääkkylän liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman arvioidaan 
vähentävän  6 liikenneonnettomuutta/vuosi  ja  näistä  2  olisi henkilövahinko-
onnettomuuksia.  

Haja -asutusalueen liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimpiä ovat koulujen 
lähiympäristön parantamistoimenpiteet. Liittymien näkemäolosuhteiden 
parantaminen  on  merkittävä toimenpide niin kirkonkylän kuin  haja-asutus-
alueenkin liikenneturvallisuuteen. 

Tämän lisäksi tiepiirin toimenpiteiden vaikutusta liikenneonnettomuuksijn  on 
 tarkasteltu  Savo-Karjalan tiepiirin käyttämän  "TARVA" -ohjelman avulla. 

Toimenpiteiden vaikutusta tapahtuvien henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrään arvioidaan nykyisen onnettomuusmäärän  ja  parantamistoimenpi

-teen  tyypin perusteella. Laskentatavalla saadaan toimenpiteiden vaikutus 
joko henkilövahinko-onnettomuusmääränä  tai  liikennekuolemien  vä-
henemänä.  Rääkkylän liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman 
taulukoissa näkyy  "TARVA" -ohjelmalla saadut henkilövahinkovähenemät 
kunkin toimenpidekohteen osalta. Mikäli sarake  on  tyhjä, ei  em. laskentaoh-
jelma  anna toimenpiteelle henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemää.  

8. TIEDOTUS  JA  LIIKENNEKASVATUS  

Tienkäyttäjien omalla käyttäytymisellä  on  ratkaiseva vaikutus siihen, mikä 
Rääkkylän liikenneturvallisuus  on  käytännössä. Tieto, taito  ja  ennen kaikkea 
oikea asenne liikennetilanteissa käyttäytymisestä pitää yllä liikenneturvalli-
suutta. Hyvä  ja  selkeä liikenneympäristö ohjaa tienkäyttäjää liikkumaan 
turvallisesti. 

Koti  on  lasten  tärkein opinahjo liikenteen tapa-  ja  asennekasvatuksessa. 
 Vanhemmat ovat opettajia  ja  liikennekäyttäytymisen  malleja lapsille. Päivä-

koti, kerhot, koulut  ja  kunnan hallintokunnat voivat hyvin suunnitellulla  ja  



62  

aktiivisella liikennekasvatustyöllään lisätä kuntalaisten tietoa, taitoa  ja 
 asennoitumista turvalliseen liikkumiseen. 

Yhteistyö  ja  vuorovaikutus  kodin ja  liikenneturvallisuustyön  eri sektoreiden 
välillä auttaa kaikkia osapuolia. 

Rääkkylän kuntaan  on  nimetty viime vuonna kunnan liikenneturvallisuusryh
-mä.  Tämän ryhmän päätehtävä  on  suunnitella, ohjata  ja  seurata Rääkkylän 

liikenneturvallisuutta. Pohjois-Karjalan lääninryhmältä  on  mandollista saada 
ohjausta kunnan liikenneturvallisuusryhmän työn käynnistämisessä  ja 

 suunnittelussa. 

Koululaisten  ja  vanhusten liikennekasvatustyön suunnittelu  ja  kehittäminen 
 on  tullut  esille tämän suunnitelman laatimisen aikana.  

	

9. 	MUUT LIIKENNETURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  

	

9.1 	Maankäyttö  

Kunnan maankäytön suunnittelulla  ja  kuntaan laadittavilla yleis-  ja  osayleis-
kaavoilla  on  merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi kunnan liikenneturvalli-
suus tulevaisuudessa muodostuu. Erityisesti asutuksen, koulujen  ja  palvelu-
jen sijainti toisiinsa  ja  seudullisiin väyliin  nähden vaikuttaa oleellisesti kun-
nan liikenneturvallisuuden tasoon. 

Asuntoalueita  suunniteltaessa kannattaa kaavatiestö jäsennellä kokooja-  ja 
 liityntäväyliin.  Näiden väylien geometrian  on  oltava riittävän pienpiirteinen  ja 

 mitoitusnopeuden väylille  korkeintaan  40 km/h. Kevytliikenteen väylästöön 
 ja  risteämiseen  autoliikenteen kanssa kannattaa kiinnittää erityishuomio.  

	

9.2 	Rakennuslupa  ja rakennusvalvonta 

Rakennuslupia  myönnettäessä voidaan tehdä liikenneturvallisuustyötä 
tarkastamalla  mm.  seuraavat  asiat:  

- liittymän  paikka  ja  liittymälupa 
-  pihan  korko  tiehen nähden 
-  rakennusten  ja  autotallin sijainti 
- liittymän näkemäolosuhteet  

	

9.3 	Teiden  ja  liikennealueiden kunnossapito 

Kunnossapitotyöllä liikennealueet  pyritään pitämään turvallisesti liikennöitä- 
vässä kunnossa. Liukkauden torjunta niin kevytliikenteen väylillä kuin piha- 
alueilla  on  tärkeää Rääkkylässä, koska vanhusväestön osuus  on  tavallista 
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suurempi. Vanhusten  kaatumiset  ja  liukastumiset  johtavat helposti vakaviin 
vammoihin.  

Liittymien näkemäalueiden  kunnossapitoon kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota.  Liittymien näkemien  kunnossapito  on  jatkuvaa työtä.  Kesallä  
kasvillisuus kasvaa nopeasti  ja  talvella  lumipenkat  kasvavat niin korkeiksi, 
että ne vaativat joka vuosi  kunnossapitotyötä.  

	

9.4 	Liikenteen valvonta 

Rääkkylän liikennettä paikallisella tasolla valvoo nykyään Kiteen nimismies- 
piiri.  Onnettomuusselvityksen  aikana Rääkkylä oli vielä omana  nimismiespii-
rinä. Liikenneonnettomuustilastoista  ja  tienkäyttäjähaastatteluista  kävi 
selvästi esiin  se,  että pienessä  nimismiespiirissä  valvonta koetaan tehok-
kaammaksi  ja  kiinnijäämisriski  liikenneonnettomuuksista suuremmaksi kuin 
laajassa  nimismiespiirissä.  Tämä kannattaa Kiteen  nimismiespiirin  ottaa 
huomioon Rääkkylän liikenteen valvontaa suunniteltaessa, varsinkin nyt 
alussa.  

	

9.5 	Hirvikannan  säätely 

Hirvionnettomuudet ovat selvä Rääkkylän liikenneturvallisuuden ongelma. 
Hirvionnettomuuksien vähentäminen edellyttäisi  hirvikannan pienentämistä. 
Nuolukivillä  olisi mandollista vaikuttaa hirvien  kulkureitteihin. Nuolukivillä  
kannattaisi yrittää muuttaa hirvien  kulkureittejä  niin, että  Kiteentien  ja 

 Hammaslandentien risteäminen  olisi mandollisimman vähäinen.  

	

9.6 	Puutavaran kuljetukset, käsittely  ja  varastointi näkemäalueilla 

Puutavaran  lastaus  tiellä  on  selvä  liikenneturvallisuusriski.  Puutavaran  
välivarastointi  linja-autopysäkiltä liittymän näkemäalueelle  on  pahin  puutava-
rakuljetuksiin  liittyvä  liikenneturvallisuusongelma.  

Pohjois-Karjalan läänin  liikenneturvallisuusryhmä  on  havainnut ongelman,  ja 
 järjesti syksyllä  1 994  asiasta eri osapuolten  välisen  neuvottelun. Tässä 

neuvottelussa perustettiin  kehitysryhmä  pohtimaan  puutavarakuljetusten 
välivarastointi-  ja  kelirikkoasioita.  

Työryhmä  on  asettanut tavoitteeksi saada Pohjois-Karjalaan alueen kattava  
välivarasto-  ja  käsittelypaikkaverkosto.  Myös Rääkkylän  pääteiden  varsille 
pyritään saamaan muutamia  em.  alueita. Rääkkylän kunnan  ja  kuntalaisten 
tulisi suhtautua myönteisesti asiaan.  



10. LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI 

Rääkkylän liikenneonnettomuuksien  tilastointi  ja  analysointi  on  tärkeää 
liikenneturvallisuuden kehityksen seurannassa  ja  kunnan  liikenneturvallisuus -
ryhmän työssä. Kunnassa tulisi olla  ajantasalla  oleva  liikenneonnettomuusti-
lasto  ja  onnettomuuspistekartta.  Kunnan  liikenneturvallisuusryhmän  tulisi 
nimetä  vastuuhenkilö,  joka pitää tilastoa.  

11. JATKOTOIMENPITEET  

11.1. 	Suunnitelman käsittely 

Rääkkylän kunnassa  liikenneturvallisuussuunnitelma  tulisi käsitellä kunnan- 
hallituksessa  ja  saattaa eri  hallintokuntien toimeenpantavaksi.  

Savo-Karjalan  tiepiirille  Rääkkylän  liikenneturvallisuussuunnitelman  on 
 toimenpideselvitys,  josta otetaan toimenpiteitä  laadittaviin toimenpideohjel

-mun.  

11 .2 	Suunnitelman toteuttaminen  ja  liikenneturvallisuuden kehityksen seuranta 

Rääkkylän  liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman  toteuttamis-
ta seuraamaan  on  perustettava  seurantaryhmä,  joka koostuu kunnan  liiken-
neturvallisuusryhmästä,  Savo-Karjalan tiepiirin, Kiteen  tiemestaripiirin  ja 

 Kiteen  nimismiespiirin  edustajista.  Seurantaryhmän  tulisi kokoontua joka 
toinen vuosi.  Seurantaryhmän  tulisi valita puheenjohtaja, joka kutsuu 
kokoukset  koolle.  Ensimmäisen seurantakokouksen kutsuu  koolle  Savo - 
Karjalan tiepiirin edustaja.  Seurantakokouksiin  voidaan kutsua tarpeen 
mukaan asiantuntijoita  ja  yhteistyökumppaneita muista  liikenneturvallisuus -
työn organisaatioista.  

11 .3 	Jatkoselvitykset  

Pienet  parantamistoimenpiteet  ja  liikenteenohjaustoimenpiteet  voidaan 
toteuttaa ilman yksityiskohtaisia suunnitelmia.  Näkemäalueiden  hoidon 
tehostamisesta tulisi järjestää  näkemätalkoot. Näkemätalkoiden  tiedotus, 
toteutus-  ja  jälkihoito  kannattaa suunnitella tarkasti  ja  nimetä  näkemätalkoil

-le  vastuuhenkilö.  

Kirkonkylän,  Rasivaaran  ja  Kompakan  I  kiireellisyysluokan parantamistoi-
menpiteistä  tulisi laatia  tarveselvitys. Rasivaarassa tarveselvityksessä  
kannattaa ottaa yhteyttä Monosen kauppaan, jotta kaupan piha-  ja  liikenne-
järjestelyt saataisiin samanaikaisesti muiden  liikennejärjestelyjen  kanssa 
parhaiten toimivaksi.  
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