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ESIPUHE  

Tuupovaaran liikenneturvallisuussuunnitelma  sisältää  liikenneympäristön  pa-
rantamissuunnitelman  ja  hallintokuntien liikenneturvallisuustyön. Tuupovaa

-ran  edellinen vuonna  1992  laadittu suunnitelma käsitti  vain  liikenneympäris-
tön  parantamisen.  

Liikenneympäristön parantamissuunnitelman  keskeinen tavoite oli laatia sel-
keä  toimenpideohjelma,  jonka toteuttamisella esille tulleet liikenneturvalli-
suuden ongelmat saadaan  parannettua. Hallintokuntien liikenneturvallisuus-
työn tehostamisen keskeisimpiä tavoitteita oli laatia suunnitelma, jonka 
avulla kunnan  hallintokunnat  voivat tehostaa omaa  liikenneturvallisuustyötä.  

Liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät kirkonkylään,  Koveroon  sekä 
ylemmälle  tieverkolle  (kanta ja  seututeille).  Kirkonkylässä  läpikulkeva  liiken-
ne ei  hiljennä  riittävästi  nopeuttaan  taajaman kohdalla  (Koulutiellä  ja  Reki-
joentiellä).  Kirkonkylässä  Kankaalantiellä  ja  Alatiellä  kevyt liikenne kokee 
turvattomuutta  ajoradalla. 

Koverossa kevytliikenne  kokee turvattomuutta  Koverontiellä ajoradalla  auto-
liikenteen mukana. Molemmat  Koverontien liittymät  ja  koulun liittymä  Tuupo-
vaarantiehen (mt  496)  koetaan turvattomaksi.  Puuaseman liittymät Tuupo-
vaarantiellä  koetaan turvattomiksi.  

Tuupovaarassa hallintokunnissa  on  tehty  liikenneturvallisuustyötä  sekä  hal -
lintokuntien  välistä yhteistyötä ilman erillistä suunnitelmaa.  Hallintokuntatyön  
kehittämiseksi kirjattiin tavoitteet.  Hallintokuntien liikenneturvallisuussuunni-
telman  viiden vuoden  toimintasuunnitelmassa  keskitytään yhteen teemaan 
kerrallaan. Kanden ensimmäisen vuoden teemat ovat  lasten ja nuorten  tur-
vallinen liikkuminen  (2004)  sekä iäkkäiden turvallinen liikkuminen  (2005).  

Kirkonkylän liikenneturvallisuutta parannetaan  ensivaiheessa  rakentamalla 
autoliikenteen nopeuksia  laskevia  40 km/h  nopeustason hidasteita.  Mini -
kiertoliittymän  rakentaminen keskustan liittymään tukee  40 km/h  nopeusra-
joitusta  kaikilta  tulosuunnilta. Alatiellä  terveyskeskuksen kohdalla sekä  Kan -
kaalantiellä  koulun  ja  liikuntahallin  kohdalla rakennetaan  30 km/h  nopeusta -
son  hidasteet.  

Suunnitelman laatimista ohjasi työryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:  

Heimo Lyhykäinen,  tekninen toimi, puheenjohtaja 
Pekka  S.  Vatanen, tekninen lautakunta  
Lars  Karvonen,  sivistystoimi  
Tuija Huovinen, kunnanhallitus 

 Aino Kakkonen,  sosiaalitoimi 
Sirkka  Hyypöläinen, nuorisotoimi  
Jarmo  Tihmala,  Savo-Karjalan  tiepiiri  
Martti Leppänen,  Savo-Karjalan  tiepiiri  
Marja  Siintomaa, Liikenneturva  

Konsulttina toimi Insinööritoimisto Oy  Väylä, jossa työstä vastasi  Matti Kart- 
tu  nen. 
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LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN  LÄHTÖKOHDAT  

1.  TUUPOVAARAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNI-
TELMAN  LÄHTÖKOHDAT  

Tuupovaaraan  on  laadittu aikaisemmin  liikenneturvallisuussuunnitelma 
 vuonna  1992.  Vuonna  1992  laaditusta liikenneturvallisuussuunnitelmasta  on 
 toteutettu  10  parantamistoimenpidettä  (30  % toimenpideohjelman  kohteis-

ta), seitsemän  liikenteenohjaustoimenpidettä  (41  % toimenpideohjelman 
 kohteista)  ja  kuusi  näkemäalueen  raivausta  (43  % toimenpideohjelman 
 kohteista). 

Liikenneonnettomuuksien määrä  on  puolittunut  edellisen suunnitelman 
ajoilta.  Liikennemäärät  kanta- ja  seututeillä  ovat kasvaneet hiukan, mutta 
alemmalla  tieverkolla  pienentyneet.  

2.  TUUPOVAARAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNI-
TELMAN  TAVOITE 

Valtioneuvosto  on  tehnyt vuonna  2001  periaatepäätöksen liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi Liikenne-  ja  viestintäministeriössä  on  laadittu suun-
nitelma vuosille  2001- 2005.  Suunnitelmaan koottiin toimia, joilla liikennetur-
vallisuutta voitaisiin parantaa valtioneuvoston asettaman tavoitteen saavut-
tamiseksi. Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen  ja  alueellisen  lii-
kenneturvallisuustyön  kehittäminen ovat tärkeitä toimia. Taajamien liikenne-
turvallisuuden parantaminen oli yksi keskeisimmistä toimista.  

Tuupovaaran liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteet:  
1. Liikenneturvalliset ajonopeudet  
2. Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen  
3. Kunnan  liikenneturvallisuustyön  kehittäminen  ja  tukeminen  
4. Koulujen pihojen  ja  lähialueiden  liikenneturvallisuuden parantaminen  

3.  LIIKENNEYMPÄRISTÖN  PARANTAMINEN 

 3.1  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA  

3.1.1  Liikenneonnettomuudet  

Liikenneonnettomuusselvitys  tehtiin viimeiseltä kymmeneltä vuodelta  (1993  - 
 2002).  Tilasto saatiin  Savo-Karjalan  tiepiiristä  ja  se  sisälsi  vain  yleisillä teillä 

tapahtuneet liikenneonnettomuudet. Tilastossa oli  onnettomuusselvitysjak-
solla  89  liikenneonnettomuutta, Näistä yksi  on  kuolemaan johtanut,  15  louk-
kaantumiseen johtanutta  ja  74  aineellisiin  vahinkoihin  johtanutta onnetto-
muutta. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet keskittyvät  llomantsin

-tielle  (kt  74)  sekä  Tuupovaaran  ja  Ölläläntielle (mt  496).  Aineellislin vaurioi
-hin  johtaneiden onnettomuuksien  kasautumia  on  llomatsintien, Tuupovaa-

rantien  ja  Öllöläntien  lisäksi  Pirttijärventiellä ( mt  4980)  tieosalla  5.  
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Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä  ja  henkilövahinkoon johtaneet 
onnettomuudet ovat  puolittuneet  edellisen  liikenneturvallisuussuunnitelman 

 ajoilta.  llomatsintiellä  on  havaittavissa selvää  henkilövahinko
-onnettomuuksien lisääntymistä.  Hoilolantien  ja Pirttijärventien liikenneon-

nettomuuskehitys  on  ollut selvästi muita tietä huonompi  ja Korpiseläntien 
 selvästi parempi kuin edellisen suunnitelman  tarkastelujaksolla.  

Onnettomuuksien määrä  tarkastelujakson  eri vuosina  on  vaihdellut kolmesta 
kahteentoista.  Tarkastelujakson  huonoin vuosi liikenneonnettomuuksien ko-
konaismäärän suhteen oli  2001,  jolloin tapahtui  12  poliisin  tilastoimaa  liiken-
neonnettomuutta.  Jos  taas mittarina käytetään henkilövahinkoon johtaneita 
onnettomuuksia, oli vuosi  1993  pahin neljällä  heva  -onnettomuudella. Vuosi 

 2002  oli kokonaismäärän suhteen  paras,  mutta henkilövahinkojen suhteen 
 se  oli kuitenkin toiseksi pahin,  sillä  kaikki kolme poliisin  tilastoimaa  onnetto-

muutta johti henkilövahinkoon. Kuvasta  3.1.1.1  näkyy liikenneonnettomuus- 
kehitys vuosina  1993-2002. 

llomantsintiellä  tapahtui  37  liikenneonnettomuutta  (42%  kaikista onnetto-
muuksista). Näistä seitsemän johti henkilövahinkoon. Henkilövahinkoon 
johtaneet onnettomuudet painottuvat  tarkastelujakson  loppupuolelle. 

 Eläinonnettomuudet  ovat yleisin  onnettomuustyyppi  (40%), yksittäisonnet-
tomuudet  toiseksi yleisin  (16 %)  ja risteämiset  kolmanneksi yleisin  (14 %). 

 Lähes puolet onnettomuuksista tapahtui parhaalla kelillä  ,  kun  ajorata  on 
 paljas  ja  kuiva. Vajaa kolmannes jäisellä kelillä.  llomantsintien  onnettomuus- 

kehitys näkyy kuvasta  3.1.1.2.  

Maantiellä  496  tapahtui  22  liikenneonnettomuutta, joista  13 Koveron  ja  kir-
konkylän välisellä  tieosuudella. Tarkastelujakson  ainoa kuolemaan johtanut 
onnettomuus tapahtui  Tuupovaarantiellä. Yksittäisonnettomuudet  olivat 
maantien  496  yleisin  onnettomuustyyppi  (32 %)  ja eläinonnettomuudet  seu-
raavaksi yleisin  (27 %).  Hyvällä kelillä tapahtui suurin  osa  onnettomuuksista. 
Kuvassa  3.1.1 .3  näkyvät henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
tapahtumapaikat.  
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Tuupovaaran  liikenneonnettomuudet  v. 1993-2002 

14 

12 

10a 

1993 	1994 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	2002  

•kuol.joht. •Ioukkaant. Dain.vahink. Dyhteensä: 

Kuva3.  1 .1 .1  Liikenneonnettomuuskehitys  vuosina  1993-2002 

Kt 74  liikenneonnettomuudet Tuupovaaran alueella  

1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001  

lu kuol.joht. Ioukkaant.  0  ain.vahink.  y  hteensä 

7 
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5 
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3 

2 

1 

0 99 
2002  

Kuva  3.1 .1 .2  Ilomantsintien (kt74) onnettomuuskehitys  vuosina  1993-2002 
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3.1.2 Tienkäyttäjäkyselyt 

Tienkäyttäjäkyselyllä  selvitettiin  tuupovaaralaisten  omakohtaista käsitystä 
 Tuupovaaran liikenneturvallisuusasioista  sekä  liikenneympäristön  että  liiken-

nekäyttäytymisen  osalta. Kyselyssä palautettiin  91  vastauslomaketta. 

Tuupovaaralaisten  mielestä  turvattomin  tie on  Tuupovaarantie (mt  496),  jota 
 14  vastaajaa piti  turvattomana. Tuupovaarantien  kokevat turvattomaksi eri-

tyisesti  jalankulkijat  ja  polkupyöräilijät, jotka kulkevat  ajoradalla  autoliiken-
teen mukana. Kevyen liikenteen väylä oli useimmin toivottu parannuskeino.  

Koverontietä  (pt 15629)  ja Alatietä  (katu) pidettiin toiseksi  turvattomimpana 
 tienä  (12  vastaajaa). Molemmilla kevyen liikenteen asema koettiin turvatto-

maksi. Autojen liian suuret nopeudet olivat molemmilla teillä keskeisin tur-
vattomuuden  taustatekijä. 

Koulutien  ja Kankaalantien  liittymää pidettiin  turvattomimpana  (7  vastaajaa). 
Huono näkyvyys oli useimmin mainittu turvattomuuden syy.  
Koveron  koulun liittymä  Koverontielle  oli toiseksi  turvattomin  liittymä.  Huonc 

 näkyvyys  ja  tasaus olivat useimmin mainitut turvattomuuden syyt. 
Kevyen liikenteen  turvattomimpana  kohteena pidettiin  Koverontietä  (12  vas-
taajaa).  Tuupovaarantie  oli toisena  (10  vastaajan mielestä). Molemmilla 
teillä kevyen liikenteen asema  ajoradalla  autoliikenteen mukana koettiin tur-
vattomaksi.  

3.1.3 Maastotarkastelut  

Kapea  poikkileikkaus,  ahtaat  kallioleikkauskodat  ja liittymät,  joista  on  huono 
näkyvyys ovat  l!omantsintien (kt  74)  keskeisimmät  liikenneympäristön  puut-
teet.  Tuupovaarantien  ja Kortevaarantien kanavoidussa  liittymässä  Kove-
rossa  on  vilkas  poikittainen  puutavaraliikenne. 

Tuupovaarantiellä  raskas  liikenne aiheuttaa voimakkaita  ilmavirtoja,  jotka ai-
heuttavat turvattomuutta kevyelle liikenteelle.  Puuaseman liittymät  ovat  tur-
vattomia.  

Kirkonkylän taajaman  läpikulkevilla seututiellä  autojen nopeudet eivät laske 
 40 km/h  nopeusrajoituksen  tasolle.  

3.1.4  Yhteenveto Tuupovaaran liikenneympäristön nykytilasta 

Yleistä 

Tuupovaaran  liikenneturvallisuuden 	ongelmakohdat  sijoittuvat  kanta- ja  
seutu teille, kirkonkylän taajamaan  ja Koveroon. 

llomantsintie  (Kt 74) 

llomantsintien  keskeisimpiä  liikenneympäristön  puutteita ovat kapea poikki- 
leikkaus, ahtaat  kallioleikkauskohdat  ja liittymät,  joista  on  huono näkyvyys. 

 Tienvarsimetsiä  on  raivattu vuoden  2003  aikana.  Raivauksilla  on  pienen-
netty  hirvionnettomuusriskiä. llomantsintien, Tuupovaarantien  ja Kortevaa-
rantien kanavoitu  liittymä  Koverossa  on  vilkasliikenteisin  liittymä. Viimeisen  
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kymmenen vuoden aikana liittymässä  on  tapahtunut muutama aineellisiin 
 vaurioihin  johtanut liikenneonnettomuus. Liittymässä  on  vilkas  poikittainen 

Tuupovaara-Eno  ja  kääntyvä Ilomatsi -Eno  suuntainen puutavaraliikenne. 
Koverossa  on  useita suoria  kiinteistöliittymiä llomantsintielle  molemmin 
puolin  em.  seututeiden  liittymää.  llomantsintieltä tonttiliittymiin käännyttäessä 

 on  vakavan  peräänajo -onnettomuuden riski.  

Tuupovaarantie  (Mt 496)  

Tuupovaarantiellä  raskas  liikenne aiheuttaa voimakkaita  ilmavirtoja,  minkä 
kevyt liikenne kokee  turvattomana. Koveron  koulun liittymä  on  huomaama-
ton.  Puuaseman liittymät  ovat lähekkäin  ja  molemmat  liikenneteknisesti 

 huonoja. Lähes kaikissa  Tuupovaarantien  liittymissä  näkemäolosuhteet  ovat 
puutteelliset. Useimmissa liittymissä  näkemäkolmio pääsuunnassa  on  liian 
lyhyt. Useissa liittymissä myös viitat  ,  opastetaulut  ja  postilaatikot  on  sijoi-
tettu niin, että ne muodostavat  näkemäesteen.  Merkittävä  osa  Tuupovaaran

-tien kevyestä liikenteestä  Koverossa  ja  kirkonkylän lähistöllä  on  ulkoiluliiken-
nettä.  

Kuva  3.1 .4.1  llomantsintien, Tuupovaarantien  ja  Kortevaarantien  liittymä  

Kirkonkylä  

Tuupovaaran  kirkonkylän liikenneturvallisuuden ongelmat keskittyvät taaja-
man  kokoojaväyliin  ja  vilkasliikenteisimpiin liittymiin.  Autoliikenteen nopeudet 
eivät pysy  40 km/h  nopeustasolla,  koska  taajamarakenne  on  väljä  ja  tiealu-
eet  avaria. Maantiellä  496  ei ole luontaista  taajamaporttia,  joka tukisi  nope-
usrajoitusta.  Keskustan  nelihaaraliittymässä  turvattomuuden keskeisin 

 taustatekijä  on  pääsuunnan  liian suuret nopeudet.  Koulutien  ja  Kankaalan
-tien liittymässä  liikenteenohjaus,  näkemät  ja  liittymän  muoto ovat puutteelli- 

sia  
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Koulutien, Rekijoentien, Yrittäjäntien  ja  Virastotien  kevyen liikenteen väylien 
päällyste  on  kulunut.  Päällysteessä  on  paikoin pahoja vaurioita.  Liittymien 
suojatiemerkinnät  ovat puutteellisia  ja  pääväylän  ylittäviä  suojateitä  on vain 

 keskustan liittymässä.  Ajoradan  ja  kevyen  liikenteenväylän  väliin  istutetut 
 pensaat kasvavat liian korkeiksi. Liittymissä istutukset ovat liian lähellä  ja 

 peittävät  näkemiä. 

Kankaalantiellä liikuntahallin  ja  koulukeskuksen kevyen liikenteen järjestelyt 
ovat puutteelliset. Samoin  kevyenliikenteen  yhteys  Koulutien  kevyen liiken-
teen  väylälle  puuttuu.  

Alatiellä  kevyt liikenne  on  turvaton  ajoradalla  autojen kanssa. Autoliikenteen 
nopeudet eivät pysy suoraviivaisella  ja  pitkällä katuosuudella riittävän alhai-
sina. 

Koulukeskuksen  ja  terveyskeskuksen piha-alueilla  on  ylimääräistä  autolii-
kennettä.  Koulukeskuksen pihoilla  autoliikennettä  ei ole rajoitettu liikenne- 
merkeillä. Terveyskeskuksen pihalla taas  on,  mutta merkeistä ei välitetä.  

Kuva  3.1.4.2  Kankaalantien  ja  Koulutien  liittymästä  ajoratamerkinnät  puuttu-
vat.  
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Kovero 

Koverontien  päällyste  on  loppuun kulunut. Näin kulunut päällyste pudottaa 
autoliikenteen nopeudet  sulan  maan aikana  40 km/h  nopeusrajoituksen  mu-
kaisiksi. Kevytlilkenne kokee silti turvattomuutta. Koverossa ulkoilijat kulke-
vat lenkkiä Koverontie - Tuupovaarantie. 

Koveron  koulun piha  on  tyypillinen  haja -asutusalueen koulun piha, jossa  on  
autoliikennettä  kouluaikana. Koulutien molemmat yleisentien liittymät ovat 
huonoja suuren pituuskaltevuuden takia.  

Haja -asutusalueen seututiet 

Öllölantien  ja  Rallitien  liittymä  on  turvaton. Liittymän pituuskaltevuus  on  suuri 
 ja  nykyiselle liittymäpaikalle ei saa mitenkään turvallisia näkemäolosuhteita. 

Öllölän  ja  Hoilolan  välisellä tieosuudella  on  pahoja tien kantavuuden puut-
teesta johtuvia vaurioita  ja  tieosuudelta puutuu  tien reunavlivat. 

Hoilolantien  60 km/h  nopeusrajoituksia ei noudateta. Rajavaarassa  Kor-
piseläntien  liittymä  on  erittäin huonossa paikassa. Hoilolan kylän kohdalla 
ylinopeudet heikentävät liittyminen  ja  kevyen liikenteen turvallisuutta. 

Alempi tieverkko 

Alemmalla tieverkolla sorapintausteiden päällysteet ovat loppuun kuluneet  ja 
 heikentävät niiden liikennöitävyyttä. Polkupyöräliikenteelle sekä huono sora-

pintauspäällyste että sorapintainen  tie  ovat ongelmallisia. Hyvälläkin sora-
pintaisella tiellä polkupyöräilijä joutuu siirtymään irtosoralle tien reunaan au-
toliikenteen kohtaustilanteissa.  

Kuva  3.1.4.3  Koverontien  polkupyöräilijät kokevat turvattomaksi ajaessaan 
ajo radalla. 
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Kuva  3.1.4.6  Koveron ongelmakohteet  
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3.2  AIKAISEMMIN LAADITUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUN-
NITEMAN TOTEUTUMINEN 

Vuonna  1992  laaditusta liikenneturvallisuussuunnitelmasta  on  toteutettu  10  
parantamistoimenpidettä  (30  % toimenpideohjelman  kohteista), seitsemän  
liikenteenohjaustoimenpidettä  (41  % toimenpideohjelman  kohteista)  ja  kuusi  
näkemäalueen  raivausta  (43  % toimenpideohjelman  kohteista). 

Kirkonkylän  pääväylien  avo-ojien täyttö  ja  nopeusrajoitusta  tukevat  pensas- 
ja  puuistutukset  sekä kirkonkylän ala-asteen liikenne-  ja  pihajärjestelyt  ovat 
merkittävimmät toimet. Kirkonkylän taajaman  40 km/h  nopeusrajoitus sekä  
Koverontien  40 km/h  nopeusrajoitus ovat merkittävimpiä toteutettuja  liiken-
teenohjaustoimia.  Kuvassa  3.2.1 on  koululaiskuljetuksille  rakennettu alue.  

----.-'--, 

Kuva  3.2.1  Koululaiskuljetuksille  rakennettiin  liikennealue Koulutien  varteen 
(kuvassa oikealla).  
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3.3 LIIKENNEYMPÄRISTÖSUUNNITELMAN  TAVOITTEET  

Liikenneympäristön parantamissuunnitelmaosan  tavoitteet:  

1. Autoliikenteen nopeudet  on  saatava liikenneturvalliselle tasolle kirkon-
kylässä, Koverossa  ja seututeiden asutustihentymien  kohdalla  

2. Kevyen liikenteen turvallisuutta  on  saatava parannettua kirkonkylässä  ja 
Koverossa  

3. Kantatien  74  sekä seututeiden  496  ja  500 liittymien  liikenneturvallisuutta 
 on  saatava parannettua  

4. Kirkonkylän kokoojaväylien autoliikenteen nopeudet  on  saatava liiken-
neturvalliselle tasolle kirkonkylän taajaman kohdalla  

5. Koveron  ja  kirkonkylän koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuutta  on 
 saatava parannettua  

3.4 KESKEISIMMAT LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOI-
MET 

3.4.1 Tuupovaaran  kirkonkylän taajaman  pääväylien  nopeusra-
joitusten tukitoimet 

Maantiellä  496 (Koulutiellä  ja Rekijoentiellä) läpikulkevan  autoliikenteen no-
peudet eivät laske riittävästi pelkillä nopeusrajoitusmerkeillä. Molemmista 
suunnista taajamaan saapuvalle liikenteelle tarvitaan "taajamaportit". Yksin-
kertaisimmillaan toimiva taajamaportti saadaan taajama-  ja  nopeusrajoitus- 
merkeillä  ja suojatien keskisaarekkeella.  Keskustan liittymä rakennetaan 
minikiertoliittymäksi. 

Yrittäjäntielle 	(pt 15626)  ja Virastotielle  (pt 15625) 40 km/h nopeusrajoi- 
tusmerkit  molemmin puolin ajorataa. Nopeusrajoituksen jälkeen  40 km/h 
nopeusrajoitukselle  mitoitettu töyssy. Töyssy voidaan tehdä asfaltista. Yrit-
täjäntiellä  on  joko jatkettava hiukan päällystettyä tieosaa  tai  siirrettävä nope-
usrajoitusta päällystetylle tieosalle. Yrittäjäntiellä kevyen liikenteen tienyli-
tysten turvaamiseksi Kirkkopuistontien liittymässä tarvitaan hidaste. Koro-
tettu liittymä olisi luontevin hidaste.  

3.4.2 Ilomantsintien  liikenneturvallisuuden parantaminen  

llomantsintien (kt  74) turvattomimmat liittymät  ovat Koverossa. Ilomansintien 
 ja Tuupovaarantien liittymän  liikenneturvallisuutta voidaan parantaa pienillä 

liikenteenohjaustoimilla  ja järjestelemällä yksityisteitä liittymien  poistamiseksi 
kanavoidun pääliittymän molemmissa päissä. Ilomansintien  ja Tuupovaa-
rantien liittymän havaittavuutta  voidaan parantaa muuttamalla liikenteenja

-kaja  —merkkien varret havainnepylväiksi  ja asentamalla väistämisvelvolli-
suusmerkkien toistot saarekkeisiin. 
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Koveron Teboilin liittymien  turvallisuutta voidaan parantaa muuttamalla  lilt-
tymät yksisuuntaisiksi  ja varustamalla sisäänajoliittymä väistötilalla.  Huolto-
aseman  liittymät  joudutaan rakentamaan uudelleen oikean  liittymämuodon 

 aikaansaamiseksi  ja liittymien kuivatuksen  parantamiseksi.  Näkemäolo
-suhteita voidaan parantaa kasvillisuuden  raivauksella  ja näkemäalueella 

 olevien mainosten  ja viittojen  siirrolla pois  näkemäalueelta. 

Ilomansintiellä yksityistieliittymien  liikennemerkit ovat melkein joka liittymäs-
sä loppuun kuluneet. Useimmissa liittymissä merkkejä  on  monessa varres-
sa. Kun kuluneet merkit uusitaan  ja  vanhentuneet  tarpeettomat  merkit pois-
tetaan, voidaan  jäljellejäävät  asettaa lähes poikkeuksetta yhteen varteen  ja 

 parhaiten  havaittavaan  kohtaan.  

3.4.3  Tuupovaarantien  ja  Öllöläntien (mt  496)  liikenneturvalli-
suuden parantaminen  

Tuupovaarantien  turvallisuutta voidaan parantaa  liittymiä  ja  niiden  liiken-
teenohjausta  parantamalla.  Koko tieosuudella tienvarsimetsien  raivaaminen 

 ja liittymien näkemäalueiden  merkitseminen  ja  jatkuva raivaus parantaa 
merkittävästi tien liikenneturvallisuutta.  

Koverontien llomantsintien  puoleisen  liittymän  turvallisuutta voidaan paran-
taa rakentamalla liittymä  väistötilalliseksi tulppaliittymäksi. Koulutien liittymän 

 turvallisuutta voidaan parantaa  liittymän tasausta  ja  paikkaa muuttamalla se-
kä  varustamalla  liittymä  väistötilalla. Tievalaistuksen  rakentaminen  Tuupo-
vaarantielle Koveron  koulun  liittymän  ja Huosiovaarantien liittymän  kohdalle 

 on  tarpeen.  

3.4.4  Koveron  liikenneturvallisuuden parantaminen  

Koverontien  kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta voidaan parantaa ra-
kentamalla  töyssyjä  ja maalamalla  40 km/h  nopeusrajoitus  ajorataan.  Kevyt- 
liikenteen väylän rakentaminen parantaisi kevyen liikenteen turvallisuutta 
eniten, mutta  sen  rakentaminen  jää  kolmanteen  kiireellisyysluokkaan.  

3.5  TOIMENPIDEOHJELMA LIIKENNEYMPÄRISTÖN  PARANTA-
MISEKSI  

Olosuhdeselvityksen  perusteella laadittiin luonnos  toimenpideohjelmaksi. 
 Luonnosta käsiteltiin työryhmän kokouksessa.  Toimenpideohjelma  oli nähtä-

villä kunnassa.  Toimenpideohjelman toteuttamiskustannukset  ovat  1  milj. €. 
 Savo-Karjalan  tieplirin  hankkeiden  toteuttamiskustannukset  ovat  480 000 €. 

Tuupovaaran  kunnan hankkeiden  toteuttamiskustannukset  ovat  192 000 €. 
Savo-Karjalan tiepiirin  ja Tuupovaaran  kunnan yhteistyöhankkeiden  toteut-
tamiskustannukset  ovat  112 000 €. Savo -Karjalan tiepiirin  ja  yksityisten ta-
hojen yhteistyöhankkeiden  toteuttamiskustannukset  ovat  55 000 €.  Yksityis-
ten tahojen hankkeiden  toteuttamiskustannukset  ovat  162 000 €. 



Tuupovaaran Iiikenneturvallisuussuunnitelnia 
	

19 
LI  IKENNEYMPÄRISTÖN  PARANTAMINEN  

Thi  Ii ikkri 	I I  iikntnnhiiistöimet  
Han- 	Hanke 
ke 	Toimenpiteet  
no 

Tot.kust.  
(1000€) 

Vähene-  
ma 
hvjo 

Toteut- 
 taja 
TL  

Liikenteenohjauksen  parantaminen yleisillä teillä uusia liiken-  10 0,027 T  
nemerkkejä asentamalla  ja  kuluneita uusimalla  
I a) Kt 74,  llomantsintie  (0,005)  
- 	 Väistämisvelvollisuus  —merkkien siirto ajorataan merkinnän 

kohdalle  ja  toistot saarekkeisiin  sekä liikenteenjakaja —merkit 
havainnepylväisiin 	Tuupovaarantien  ja  Ilomansintien  liittymäs- 
sä 

- 	kuluneiden liikennemerkkien uusiminen yksityistieliittymissä  ja  
merkkien varsien paikkojen tarkistus erillisen luettelon mukaan  

I b) Mt 495,  Huosiovaarantie  (0,000)  
- 	kuluneiden kaarteen taustamerkkien vaihtaminen kaarteen 

suuntamerkkeihin  
I c) Mt 496,  Tuupovaarantieja 	llöläntie  (0,017)  
- 	 väistämisvelvollisuusmerkkien  siirto maalauksen kohdalle  Ko - 

verontien, Huosiovaarantien, Asemantien, Pirttijärventien,  Hoi- 
kantien, Koskenniskantien  ja  Kaustajärventien  liittymissä 

- 	 havainnepylväät tuippaliittymien liikenteenjakaja  -merkkeihin 
Huosiovaarantien, Asemantien  ja  Pirttijärventien  liittymissä 

- 	 sivutien  risteys —merkki Puuaseman liittymän luoteispuolelle 
- 	kuluneiden väistämisvelvollisuus —merkkien uusinta Koveron- 

tien, Huosiovaarantien, Asemantien, Pirttijärventien liittymissä 
- 	60 km/h  nopeusrajoitus Tuupovaaran Puuaseman liittymien 

kohdalle 
- 	60 km/h  nopeusrajoitus Kattila-ahoon Rallitien liittymän koh- 

dalle  ja  sivutien  risteys -merkki Rallitien liittymän molemmille 
puolille 

- 	 60km/h nopeusrajoituksen  siirto  150 m  alkamaan ennen  Kove - 
rontien  liittymää  

I d) Mt 500,  Hoilolantien liikenteenohjauksen  parantaminen  (0,005)  
- 	 sivutien  risteys -merkin asentaminen Hoilolantielle Korpiselän- 

tien liittymän eteläpuolelle 
- 	stop  —merkki Korpiseläntien liittymään 
- 	stop  —merkki  ja  liittymän taustamerkin  uusinta Tsiikontien  hit- 

tymässä 
- 	 Korpitalontie —tiennimiviitan  siirto liittymän oikealle puolelle  ja  

väistämisvelvolhisuus  —merkki Korpitalontien liittymään ________ _______ _____  

2 	Viitoituksen  parantaminen yksityistieliiftymissä  2 0,001  Ytk  
2 a) Kt 74,  llomantsintie 
- 	 yksityisteiden liittymiin yksityisentien  viitat 
- 	 viittojen  varsien paikkojen siirto  
2 b) Mt 496,  Puuaseman  ja  sahan liittymä  (0,001)  Kl  
- 	stop  —merkin asentaminen Puuaseman liittymään Yks 
- 	 osoiteviittojen  siirto 
- 	omatekoisen saha -viitan uusiminen  
2 c) Mt 496,  Tuupovaarantie  ja  Ölläläntie 
- 	 yksityisentien viitojen  asentaminen  ja  viittojen  varsien paikko- 

jen tarkistus erillisen luettelon mukaan 	 -______ ________ _______ Ytk 
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Taulukko  3.5.1.  Liikenteenohjaustoimet  
Han-  
ke  
n:o  

Hanke  
Toimenpiteet  ____________________________________________________________________ 

Tot.kust.  
(1000€) 
_________ 

Vähene-  
mä  
hvjo 

Toteut- 
taja  
______  

Ki 

3  Liikenteenohjauksen  tehostaminen  ajoratamaalauksin  4 0,022 T 
3 a) Mt 495,  Huosiovaarantie  (0,001)  
- 	 väistämisvelvollisuuden  maalaaminen  ajorataan Luostarivaa- 

rantien  ja  Konnunniementien 	liittymissä  
3 b) Mt 496,  Tuupovaarantienja 011öläntie  (0,015)  
- 	 väistämisvelvollisuuden  maalaaminen  ajorataan Koverontien, 

Huosiovaarantien, Asemantien, Pirttijärventien, Hoikantien, 
Koskenniskantien  ja  Kaustajärventien  liittymissä  

- 	60 km/h  nopeusrajoituksen  maalaus  ajorataan Tuupovaaran 
Puuaseman liittymien  kohdalle  

- 	60 km/h  nopeusrajoituksen  maalaaminen  ajorataan  Kattila- 
ahoon Rallitien liittymän  kohdalle.  

- 	60 km/h  nopeusrajoituksen  maalaaminen  ajorataan Öllälän  
kohdalle.  

- 	tien  reunaviivojen  maalaaminen  Öllölän  ja  Hoilolan  välisellä  
tieosuudella  

3 c) Mt 500,  Hoilolantie  (0,005)  
- 	60 km/h  nopeusrajoituksen  maalaaminen  ajorataan  ja  heräte- 

raitojen  teko tien  koko  leveydelle 	Hoilolassa, Rajavaarassa  ja  
Saarivaarassa 

- 	 pysäytysviivan  maalaaminen  stop  —merkin kohdalle  Tsiikontien  
liittymässä  

- 	tien  reunaviivojen  maalaus välillä  Värtsilän  kunnanraja  - Öllö- 
läntien  liittymä  

3 d) Pt 15629,  Koverontien nopeusrajoituksen merkintäjen  te-  (0,001)  
hostaminen  
- 	40 km/h  nopeusrajoituksen  maalaaminen  ajorataan  seuraavan  

päällystämisen  yhteydessä  ________ _______ ______  
4  Tuupovaaran  taajaman  liikenteenohjauksen  parantaminen  2 0,001  

- 	40 km/h  nopeusrajoitusten jatkaminen  Virastotiellä  ja  Reki-  T  
joentiellä 

- 	40 km/h  nopeusrajoituksen  lyhentäminen  Yrittäjäntiellä  T  
- 	 suojateiden  merkintä  liikennemerkein  kadun  ja  kevyen  liiken-  T 

teen  väylän  risteyskohtiin 
- 	 Rekijoentien  uuden kevyen liikenteen  väylänosuuden  merkit-  T  

seminen yhdistetyksi pyörätieksi  ja  jalkakäytäväksi 
- 	 Riikolantien  jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän  liiken-  K  

nemerkkien  uusinta  
- 	tarpeettoman  40 km/h  aluenopeusrajoitusmerkin  poistaminen  K  

Onnelantieltä 
- 	läpikulkuliikenteen kieltäminen  Hopearinteen  pihan kautta  ________ _______  K  
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Lute  taulukkoon  3.5.1.  Luettelo  Ilomantsintien (kt  74)  yksityistieliittymien lii-
kenteenohjauksen parantamistoimet  

Liittymä Parantamistoimet  
Kt  74/Linnasuontie - 	 väistämisvelvollisuus-  merkki uusittava  ja  

varsi  siirrettä  lähemmäksi tietä  
- 	viitat edellisen varteen  

Kt  74/Jokihaarantie väistämisvelvollisuus-  merkin asentaminen  
- 	 viittojen  varsi siirrettävä lähemmäksi tietä  ed.  

samaan varteen  
Kt  74/Tervasärkäntie - 	 Tervasärkäntie  —viitan asentaminen  
Kt  74/Metonlouhentie - 	 väistämisvelvollisuus  —merkin uusinta  ja  

siirto lähemmäksi liittymää  
- 	 Metonlouhentie  —viitan asentaminen  

Kt  74Neikkolantie - 	 väistämisvelvollisuus-  merkin asentaminen  
- 	viitan varren 	siirto  liittymän  oikealle puolelle  

___________________ ja_ed._merkki_samaan_varteen  
Kt  74/Hevoskummun- - 	STOP  —merkin uusinta  varsineen  
tie  - 	vanhentuneiden  viittojen  poisto  
Kt 74!  Ihalantie - 	 väistämisvelvollisuus-  merkin asentaminen  
Kt 74/  Töriseväntie - 	vanhentuneen  KOVERO-  viitan poisto  
____________________ jäljelle_jäävät_viitat_pitempään_varteen  
Kt 74!  Petsamontie - 	vanhentuneiden  MÄMMIVAARA  ja  REVON- 
___________________  SONKAJA-_viittojen_poisto  
Kt  74!Heinäahontie - 	STOP  —merkin  ja  varren uusinta  
eteläpää - 	 Heinäahontie  viitta edellisen varteen.  
Kt  74/Heinäahontie - 	STOP  —merkin  ja  varren uusinta  
pohjoispää - 	 Heinäahontie  viitta edellisen varteen.  
Kt 74/  lhanuudentie - 	 väistämisvelvollisuus  —merkin uusinta  tai 

STOP  —merkin asentaminen  
Kt  74/Lepolantie - 	 väistämisvelvollisuusmerkin  asentaminen 

viitan siirto  liittymän  oikealle puolelle  ja ed.  
merkki samaan varteen  

Kt 74/  Onkimäentie - 	STOP  —merkin uusinta  ja  siirto samaan 
varteen viitan kanssa  

Kt  74/Leppäläntie - 	STOP  —merkin uusinta  ja  siirto samaan 
varteen viitan kanssa  

Kt 74/  Yöpalontie - 	 väistämisvelvollisuusmerkin  asentaminen  
- 	 Viittojen  varren siirto  liittymän  oikealle puo- 

lelle  ja ed.  merkki samaan varteen  
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Lute  taulukkoon  3.5.1.  Luettelo  Tuupovaarantien  ja  Öllöläntien (mt  496)  yk-
sityistieliittymien liikenteenohjauksen parantamistoimet  

Liittymä  Parantamistoimet  
Mt 	496/ 	Lastujär- 
ventie  
_________________ 

- 	 väistämisvelvollisuus  —merkin uusinta  
viitan varren siirto  liittymän  oikealle  puo- 
lelleja_ed._merkki_samaan_varteen  

Mt 496/  Kotirannan- 
tie __________________________________________  

- 	 väistämisvelvollisuusmerkin  asentaminen  

Mt 496/  Asennontie - 	 väistämisvelvollisuus  —merkin uusinta  

Mt 	496/ 	Kotavaa- 
rantie ______________________________________________  

- 	 väistämisvelvollisuusmerkin  asentaminen  

Mt 496/  Keljontie - 	 väistämisvelvollisuusmerkin  asentaminen  

Mt 496/  Kievarintie - 	 väistämisvelvollisuusmerkin  asentaminen  
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ThiiIiåkkr 	5 2  Prnt2mistoimet  
Han-  Hanke Totkust.  Vähene-  Toteut- } 

ke  Toimenpiteet  (1000€) mä 
 hvjo 

taja 

____________________________________________________________________ _________ ______ 

Tuupovaaran  taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen  0,047 
101 101 a)  Tuupovaaran  taajaman pääväylien nopeusrajoitusten  35 (0,031) T  

rakenteetliset  tukitoimet (mt  496, pt 15625  ja  pt 15627)  
- 	minikiertoliittymän  rakentaminen ns. keskustan liittymään 
- 	 taajamaporttien  rakentaminen Koulutielle (mt  496)  ja  Rekijoen - 

tielle (mt  496)  
- 	 hidasteiden  rakentaminen Virastotielle  ja  Yrittäjäntielle  40 km/h  

nopeusrajoituksen alkamiskohtiin 
- 	 Yrittäjäntien  ja  Kirkkopuistontien liittymän 	rakentaminen  koro - 

tetuksi liittymäksi  

101 b)  Näkemäesteiden  poisto taajaman pääväyliltä (mt  496, 2 (0,000) T 
pt 15625  ja  pt 15627)  
- 	kevyen liikenteen väylän  ja  ajoradan  välissä olevien pensai - 

den  vaihto matalampi kasvuisiin liittymien näkemäalueella  ja  
poisto kokonaan aivan liittymän  ja  suojatien  vierestä  

101 c)  Koulutien  ja  Kankaalantien liittymän  parantaminen  50 (0,009)  T/K 
(mt  496)  
- 	leveän keskisaarekkeellisen suojatien rakentaminen pääsuun - 

nalle  
- 	 olallisen  linja-autopysäkin rakentaminen 
- 	 Kankaalantien liittymän  muodon parantaminen  ja  rakentaminen 

korotettuna liittymänä  

101 d)  Taajamien suojatiejärjestetyt  20 (0,005) T  
- 	 suojateiden  rakentaminen pääsuunnalle Alatien  ja  Virastotien  

liittymässä, Lähdetien  ja  Rekijoentien  liittymässä  ja  Riikolantien  
ja  Koulutien  liittymässä  

101 e)  Alatien  ja  Kankaalantien  nopeusrajoitusten tukitoimet  4  -  K  
- 	30 km/h  nopeusrajoitus  ja  hidasteet Alatielle  terveyskeskuk- 

sen kohdalle 
- 	30 km/h  nopeusrajoitus  ja  hidasteet ensiapuna  koulun  ja  lii- 

kuntahallin  kohdalle  

101 f) Pt 15629,  Koverontien nopeusrajoituksen  tukitoimet  6 (0,002) T  
- 	40 km/h  hidasteiden  rakentaminen koulun  ja  kaupan kohdalle 

tien päällystämisen yhteydessä ________ _______ _____  

102 Mt 496,  Tuupovaarantien 	liittymien  liikenneturvallisuuden  pa- 0,013  
rantaminen 
- 	 tievalaistuksen  rakentaminen myötäävin pylväin Koveron kou-  15  T/K 

lun  ja  Huosiovaarantien  liittymään (0,6km  +0,2 km)  
- 	 tievalaistuksen  rakentaminen myötäävin pylväin Asemantien  ja  20  T/K 

Puuaseman liittymien  kohdalle  (1 km)  ________ _______ _____  

103  Kankaalan  koulukeskuksen pihan liikenneturvallisuuden  pa-  - 

rantaminen  20 K  
- 	piha-alueiden rauhoittaminen autoliikenteeltä rakentamalla py- 

säköintipaikkoja välituntipihan  ulkopuolelle  ja  rajaamalla  väli- 
tuntipihoja  aidalla. ________ _______ _____  

104  Hopearinteen  pihan liikenneturvallisuuden parantaminen - 

- 	piha-alueen kuivatuksen parantaminen  10 K  
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Taulukko  3.5.2  Parantamistoimet  
Han-  Hanke  Tot.kust.  Vähene-  Toteut-  Kl 
ke  Toimenpiteet  (1000€) mä  taja  
n:o  ______________________________________________________________________ ________ hvjo ______  
105 Mt 496,  Tuupovaarantien  ja  Ölläläntien  turvallisuuden  paranta-  0,007  MK1  

minen  Yks 
- 	 tienvarsimetsien  raivaus  80  _______ _____  

106 KT 74,  llomantsintien liittymäjärjestelyt  0,014 
106 a) Kt  74,liikenneturvallisuuden  parantaminen  Koverossa  50 (0,009) T  

- 	 Liittymäjärjestelyt liittymien  vähentämiseksi  Kortevaarantien  ja  
Tuupovaarantien liittymän  läheisyydestä  

106 b) Kt 74,  Koveron teboilin liittymän  turvallisuuden  paran-  35 (0,002)  T/Yks  
tam  i  nen 
- 	huoltoaseman  liittymien  muuttaminen  yksisuuntaisiksi  ja  sisään - 

ajoliittymän  varustaminen  väistötilalla 
- 	huoltoaseman  liittymien  uudelleen rakentaminen  mitoitusajoneu- 

vona moduulirekalle  ja  rakennekerrosten  ja  kuivatuksen  uusimi- 
nen  

- 	molempien  liittymien näkemäalueen  merkintä  ja  raivaus kaikista  
näkemäesteistä  (kasvillisuus  ja  mainostaulut)  

106 c) Kt 74,  Heinäahon liittymien  turvallisuuden parantaminen  2/18 (0,003) T  
- 	 Heinäahon itäpäänliittymän katkaisu  tai  siirto  Sonkajanrannan - 

tielle  

106 d)  Näkemäalueiden  merkintä  
- 	kaikkien  liittymien näkemäalueiden  merkintä  ja  raivaus  10  - TIYtk  

107  Koveron  koulun pihan liikenneturvallisuuden parantaminen  - 

- 	koulun pihan rauhoittaminen  autoliikenteeltä  rakentamalla  hen- 20 K  
kilökunnan pysäköintipaikka  ja  koululaiskuljetusten 	liikennealue  
koulun  ja  Tuupovaarantien  väliselle alueelle  

- 	 Koulutien liittymän  parantaminen  ja  pieni siirto  _______ _______ _____  
108  Terveyskeskuksen pihan liikenne-  ja  pysäköintijärjestelyjen  pa-  - 

rantaminen  15 K  
- 	liikenne-  ja  pysäköintijärjestelyjen  toimivuuden parantaminen 

yhteistyössä henkilökunnan kanssa  _______ _______ _____  
109  Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen  Tuupovaaran -  

taajaman  pääväylien  varressa olevilla kevyen liikenteen väylillä  90 T  
(mt  496, pt 15625  ja  pt 15627)  
- 	kevyen liikenteen väylien  päällysteen  uusiminen (edellyttää pai- 

koin kevyen liikenteen väylien rakenteen  ja  kuivatuksen  paran- 
tamista  _______ _______ _____ 
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T2IIIIIkkn  F 2  Pr2nt2mistoimet  
Han-  Hanke Tot.kust.  Vä-  To-  F 
ke  Toimenpiteet  (1000€)  henemä teutt  
no ______________________________________________________________________ _________ hvjo  

110 Mt 496,  Liittymien  turvallisuuden parantaminen  0,010 
110 a)  Koveron koulutien  liittymä  25 (0,001)  T/K  Ill  
- 	 Koveron koulutien liittymän  varustaminen  väistötilalla  ja  liittymän  

pienen siirron mandollisuuksien selvittäminen  

110 b)  Puuaseman  liittymä 
- 	 Puuaseman  ja  Sahan  liittymien  yhdistäminen  ja  siirto  parhaa-  40 (0,002) K Ill 

seen  mandolliseen paikkaan  

110 c)  Rallitien  liittymä 
- 	 Rallitien liittymän  siirto parempaan paikkaan  80 (0,002)  Ytk  Ill 

110 d) Pt 15629,  Koverontien  liittymä 
- 	 Koverontien pohjoisemman liittymän  rakentaminen  väistötilalli-  30 (0,005) T Ill  

seksi  tulppaliittymäksi  
110 e)  Kaikki liittymät 
- 	kaikkien  liittymien näkemäalueiden  merkintä  ja  raivaus  10  -  TI Ill  
__________________________________________________ _______ _____ Ytk  

111 Pt 15629,  Koverontien  liikenneturvallisuuden parantaminen  0,001  
- 	kevyen liikenteen väylän rakentaminen  200 T Ill  
- 	 tievalaistuksen  rakentaminen  15  ______  

112  Kankaalantien  liikenneturvallisuuden parantaminen - 

- 	kevyen liikenteen väylän rakentaminen  Koulutieltä 	liikuntasalille  33 K Ill  
- 	 suojatien  rakentaminen  liikuntasalin  kohdalle  ja  kevyen liiken- 

teen yhteyksien rakentaminen  em.  suojatieltä  koululle  ja  liikun- 
tasalille ________ _______  

113  Alatien  liikenneturvallisuuden parantaminen - 

- 	kevyen liikenteen väylän rakentaminen terveyskeskuksesta  Vi- 50 K Ill  
- rastotielle ________ _______ 
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Kuva  35.3  Tuupovaaran  haja-asutusalueen  parantamistoimet 
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I  Pihan liikenne-  ja  pysäköintijärj.  parant.  PKARIO33/03 
Olallisen  linja-autopysäkin rakentaminen  

3.5.4  Kirkonkylän  parantamistoimet 
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3.6 TOIMENPIDEOHJELMA  VAIKUTUKSET  

Tuupovaaran liikenneympäristön parantamistoimet  parantavat tuupovaara-
laisten omakohtaisesti kokemaa liikenneturvallisuutta. Yleisten teiden  pa-
rantamistoimien  vaikutus  on  laskettu tiehallinnon käyttämän  TARVA- las

-kentaohjelmalla. Vähenemäksi  saatiin  0,015 hvjo (hevaonnettomuut-
ta/vu osi). 

3.7 LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMIEN  TOTEUTUS 
 JA  SEURANTA  

Parantamissuunnitelman  toteutuksesta vastaa  Savo-Karjalan tiepilri  ja  aluksi 
Tuupovaaran kunta  ja  myöhemmin kuntaliitoksen toteuduttua Joensuun 
kaupunki. Suunnitelman toteutumista seuraa kunnan liikenneturvallisuus-
ryhmä, aluksi Tuupovaaran  ja  myöhemmin Joensuun. 

Kunnan liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu  1-2  kertaa vuodessa. 
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4.  HALLINTOKUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  

4.1  HALLINTOKUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITEL
-MAN  TAVOITE  

Hallintokuntien liikenneturvallisuussuunnitelmalle  asetettiin seuraavat ta-
voitteet:  
1. Kuntalaiset  on  saatava mukaan omakohtaiseen liikenneturvallisuustyö - 

hon.  
2. Kunnan liikenneturvallisuusryhmän toimintaa kehitettävä  ja  tuettava.  
3. Hallintokuntasuunnitelmaan  on  saatava määriteltyä vähintään kolmen 

ensimmäisen vuoden liikenneturvallisuusteemat.  
4. Kunnan työntekijät  on  saatava aktivoitua liikenneturvallisuustyöhön.  
5. Autoliikenteen nopeudet  on  saatava liikenneturvalliselle tasolle.  
6. Kevyen liikenteen turvallisuutta  on  saatava parannettua.  

4.2  HALLINTOKUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITEL
-MAN  TEEMAT  

Hallintokuntien liikenneturvallisuussuunnitelmassa  valittiin jokaiselle viidelle 
vuodelle oma teema, josta kukin hallintokunta tekee oman osansa. 
Vuositeemat ovat: 
-  lasten ja nuorten  turvallinen liikkuminen vuonna  2004 
-  iäkkäiden turvallinen liikkuminen vuonna  2005 
-  miten nuoret voivat itse vaikuttaa omaan  ja  muiden liikenneturvallisuuteen 
vuonna  2006 
-  miten voin itse vaikuttaa omaan  ja  muiden liikenneturvallisuuteen vapaa- 
ajan matkoilla vuonna  2007 
-  miten voin itse vaikuttaa omaan  ja  muiden liikenneturvallisuuteen työmat

-koilla  vuonna  2008  

Kahtena ensimmäisenä vuotena liikenneturvallisuustyöllä tavoitetaan kes-
keisimmät liikenteen riskiryhmät  ja  suurin  osa  kuntalaisista.  

4.3  HALLINTOKUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  

Jokainen hallintokunta pohti, mitä  he  voisivat kunkin vuositeeman puitteissa 
tehdä. Hallintokunnan edustaja kirjasi toimet  ja  näin syntyi Tuupovaaran  hal -
lintokuntien liikenneturvallisuussuunnitelma,  jossa keskitytään yhteen  tee-
maan kerralla. Suunnitelman toteuttamisesta vastaa kunnan liikenneturvalli-
suu sry  h mä. 
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HALLINTOKUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA  

Ajoitus Vastuutaho, yh- 
_______ ________ teistyötahot  
a 	lii-  Syyskuu Päiväkodin  joh- 
äntöjen taja 

MLL 
PeLa  
Tuupovaara  LO  

sti  au-  Poliisi 
Neuvola 

oma  lii- 

)ulutoi-  Elo-syys- Päiväkodin  joh - 
kuu  taja  

J  ou  kkol  ii ken - 
neyhdyshenkilö 
Taksiautoilijat 

________ Liikenneturva 
kijoina,  Ympäri  Päivähoitohen - 

vuoden  kilöstö  
n 	uk- 

en  

ntaan  ja  Teema- Opettaja 
päivä 

opetus- Luku- Opettajat  
kausit- 

________  tai n  _________________ 
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HALLINTOKUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  

Taulukko  4.3.1.  vuoden  2004  teema  
Lasten ja nuorten  turvallinen liikkuminen 

Kohderyhmä Tavoite Toiminta, materiaali Ajoitus  Vastuutaho, yh- 
_____________ _____________ ____________________________________ ________ teistyötahot  
Koululaiset Selvitä  turval-  Liikennesääntöjen  opetus Teema- Opettaja  

lisesti liiken- Liikennesääntöjen  noudattamisen  pe-  päivä Koulun Henkilö - 
teessä  rustelut  kunta  

Turvavarusteiden  käytön opastus Poliisi 
Polkupyörän  liikenneturvallinen  kunnon  

_____________ _____________ Polkupyöräkortin  suoritus  ________ _______________  
Koululaisten  Lasten turval-  Liikennesääntöjen  noudattaminen Teema- Koulun henkilö- 
vanhemmat  linen  kuljetus Oma esimerkki  liikennekäyttäytymisessä  päivän kunta 

autossa Turvavöiden käyttö  vanhem-  Poliisi  
painilta Liikenneturva  

Koululaiset  ja  Liikennetur-  Oppilaiden  ja  koulun henkilökunnan  ko-  Teema- Koulu 
heidän  van-  vallisuuden koama  I  tekemä  teemanäyttely  koululla päivästä  
hempansa painoarvon  Ii-  alkaen  
_____________ sääminen ____________________________________ ________ _______________ 
Koululaiskul-  Turvalliset Yhteinen  infotilaisuus koululaiskuljetus-  Kulje-  Joukkoliiken- 
jetusten  suo-  koulukuljetuk-  ten  liikenneturvallisuusasioista tusso- neyhdyshenkilö 
rittajat  set  Koulukyytien turvallisuusopas pimuk - 

sia  teh- 
______________ ______________ _______________________________________ täessä _________________  
Koululaiset, Turvalliset  Ideakilpailut koulumatkojen turvallisuu-  Teema- Koulu 
koulun henki-  koulumatkatja  den  ja  koulun lähiympäristön  liikennetur-  päivän  
lökunta  ja  koulun  lä-  vallisuuden  parantamiseksi tienoilla  
lasten  huolta-  hiympäristö  
at  

Autoilla  Tuu-  Turvallinen  lu- Varoitustaulut  koululaisista koulujen  al- LO  TUUPO- 
povaarassa kukauden kamisesta  VAARA 
liikkuvat aloitus  _____________________________________ ________ Tiehallinto 
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HALLINTOKUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  

Taulukko  4.3.2.  Vuoden  2005  teema  
läkkäiden  turvallinen liikkuminen 

Kohderyhmä Tavoite Toiminta, materiaali Ajoitus Vastuutaho, yh- 
_________________________________ ________ teistyötahot ____________ 

Kotipalvelun, 
____________ 
Liikennetur- Koulutustilaisuus henkilöstölle Alkuvuo-  Johtava  kodin- 

kotisairaan- vallisuustie- -  riskien tiedostaminen  si  hoitaja 

hoidon  ja  Ho- touden -  liikenneturvallisuutta edistävien toimi- Poliisi  
pearinteen  lisääminen  en  tiedostaminen  Liikenneturva  
henkilöstö,  -  miten  opastan ikääntyvää  asiakasta Seurakunnat  
omaishoitajat  Liikenneturvan materiaalia:  

Ikäpyöräilijä  tien päällä  
Jalankulkija  liikenteessä 
Pyöräilijä liikenteessä  - selkoesite pyö- 
räil ijälle 

Vanhusväestö Liikennetur- Koulutustilaisuus ikääntymisen vaiku-  Johtava  kodin - 

"harrastavat  vallisuustie- tuksesta liikenneturvallisuuteen  hoitaja 
eläkeläiset"  touden  lisää-  -  ikääntyminen  ja  autoilu Joukkoliikenteen 

minen(autoilu, - ikääntyvä jalankulkija  ja  pyöräilijä  (tur-  yhdyshenkilä  
kevyt liikenne,  valaitteet)  Eläkeliitto 
lääkkeet)  -  lääkkeet  ja  liikenne  Hopearinteen  vi - 

Liikenneturvan materiaalia:  rikepiiri 
Autoillen  kaiken  ikää  Sydänyhdistys  
Ikänsä ratissa  -  video Elohopeakerho  
Jalan  ja  pyörällä  -  video  Tuupovaara  
Ikäpyöräilijä  tien päällä  eläkkeensaajat 
Jalankulkija  liikenteessä  Kylätoimikunnat 
Pyöräilijä liikenteessä  ________ ________________ ______________ 

Liikenneväyli-  
_____________ 

 Turvalliset Liukkauden torjunta  Liikenneturvalli - 
en  kunnossa-  kulkureitit Työkoneita  käytettäessä huomioidaan  suus  ryhmä 

pitäjät muut tiellä  liikkujat  Tekninen toimi  
-__________ _____________ Näkemäalueet  hyvin hoidettuja  ________ _______________ 
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HALLINTOKUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  

Taulukko  4.3.3.  Vuoden  2006  teema 
Miten nuoret itse voivat vaikuttaa omaan  liikenneturvallisuuteen  

Kohderyhmä Tavoite Toiminta, materiaali Ajoitus Vastuutaho, yh- 
__________ _____________________ __________________________ ________ teistyötahot  
Vasta  kortin  Liikennesääntöjen nou-  Nuorten  kanssa yhdessä  Koko  Poliisi 
saaneet  ja  dattaminen  ja  oikeat  ti-  suunnitellut tapahtumat vuosi  Liikenneturva  
muut nuoret  lannenopeudet. Nuorisotoimi  
autoilijat  Alkoholin ja  muiden  

huumaavien  aineiden  
_____________  vaikutus liikenteessä  ____________________________ ________ ________________ 
Moottorikelk-  Turvallinen moottori- Syksy Moottorikerhon  
kailevat  nuo-  kelkkailu kelkkajaosto 
ret ______________________ ___________________________ ________ Nuorisotoimi 
Kevytmootto-  Turvallinen  kevytmootto-  Kevät Poliisi  
ripyörällä  ja  ripyöräily  ja  mopoilu. Liikenneturva  
mopolla 	uk-  Oikeat  tilannenopeudet. Nuorisotoimi  
kuvat nuoret  ___________________ ___________________________ ________ ________________  

Taulukko  4.3.4.  Vuoden  2007  teema 
Miten voin itse vaikuttaa omaan muiden  liikenneturvallisuuteen  vapaa-aikana 

Kohderyhmä Tavoite Toiminta,  maten-  Ajoitus Vastuutaho, yh- 
____________ ___________________ aali __________________ teistyötahot  
Kaikki  työikäi-  Turvalliset  ulkoilureitit Kuntatiedotteessa  Talvella  hiihtoreitit  Kunnan  liiken- 
set  ja  paikallislehdes-  Keväällä polkupyörä-  neturvallisuus - 

sä  juttuja 	turvalli-  reitit ryhmä  
sen  ulkoilureitin  Syksyllä  jalankulku - 
valinnan  perus-  reitit  
teista kulkumuo- 

______________ ______________________  d  aitta  in  _____________________ _________________ 
Harrasteryh- Liikenneturvallisesti Heijastimien  ja  Urheiluseurat  
mät  harrastuksiin  turvavälineiden  ja-  Nuorisoseurat  

ko ja  välitys Syksy Kansalaisopisto 

Urheiluseurat Turvalliset  pelimatkat  Yhteiset  pelisään-  Pelikauden alkaessa Kunnan  liiken - 
nöt  pelimatkojen neturvallisuus- 
liikenneturvalli-  ryhmä  

____________________ suudesta ___________________  Urheiluseurat  
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Taulukko  4.3.5.  Vuoden  2008  teema 
Miten voin itse vaikuttaa omaan  ja  muiden  liikenneturvallisuuteen tyämatkoilla  

Kohderyhmä Tavoite Toiminta, materiaali Ajoitus  Vastuutaho, 	yh- 
____________ __________________ __________________________ _________ teistyötahot  
Kunnan  ja  Turvallisuustiet. Liikenneturvallisuusasiat  Koko  Työterveyshoitaja  
muiden työ- lisääminen,  liiken-  osaksi  työterveystarkastuksia  vuosi Työnantajat 
paikkojen ne- Liikenneturvan materiaalia:  Liikenneturva  
henkilöstö käyttäytymiseen Läheltä piti  -  onneksi oli  kypä- Työsuojeluhenki - 

vaikuttaminen  rä  (dokumentit. kuvaus)  löstö  
Pidä pelivaraa  -  ennakoivan  
ajamisen opas  _________ _________________  _____________ 

Maa-  ja  met-  
_________________  
Turvallisuustietou-  Tiedottaminen  paikallisleh-  Poliisi  

sätalousyrit-  den  lisääminen  dessä Liikenneturva 

täjät Mela 

Ouneva  Oy Turvalliset  työmat- Teemapäivä/t  Kunnan  liikennetur - 
kat  vallisuusryhmä 

____________ _________________ __________________________ _________ Työsuojelupääl  Ii  kkö 

Jotwire  Oy Turvalliset  työmat- Teemapäivä/t  Kunnan  liikennetur- 
kat  vallisuusryhmä 
__________________ ___________________________ _________  Työsuojelupäällikkö  _____________ 

Karelia Par-  Turvalliset  työmat- Teemapäivä/t  Kunnan  liikennetur- 

ketti  Oy  Ltd  kat  vallisuusryhmä 
__________________ ___________________________ _________  Työsuojelupäällikkö _____________ 

Hukka  Design  Turvafliset työmat- Teemapäivä/t  Kunnan  liikennetur- 
Oy  kat  vallisuusryhmä 

___________________________ _________  Työsuojelupäällikkö  _____________ 
Liikenneväyli-  

__________________ 
Turvalliset liikenne-  Katuturva  1 Koko  Tekninen lautakunta  

en  kunnossa- väylät  Katuturva  2  vuosi  Liikenneturvallisuus  
pitäjät Oikea aikainen liukkauden ryhmä 

torjunta  
_____________ _________________ Näkemäalueiden  hoito  _________ _________________ 
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